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 باّهولا مینملا «مّوقألا قيرطلا ئلإ يداهلا «مركألا میرکلا هلل دمحلا

 « عطقنی ال يذلا فورعملا بحاص رناسحالاو لضفلاو لولا يذ «ناّتملا

 هدابع نم ءاش قم یلع نمي «عیمو اکو دوجولا ع يذلا دادمإلاو ءاطعلاو

 .ءاشي نم تاجرد عفریو «ءاش امہ

 «تاكربلاو تامحرلا لرثتو «تاحلاصلا 2 میت العو لج هلضفو هتمعنب

 e : تا لاو تالا صفت

 رخفو «تاداسلا ديس دمحم انيس ىلع میلستلا لمکاو و ةالصلا لضناو

 هباحصأ و «راهطالا ماركلا هلآ یلعو «تالاسرلا يلوأو ءايبنألا مامإ «تانئاكلا
 ٍةثرو ءاملعلا ةداسلاو «ءاهقفلا ةمئألا نم زناسخإب مهل ةنيعباتلا و «رايخألا ٍةَرَرَبلا

 :دعبو ءهامسلاو ضرألا هيف ليث موي ئلإ ميت نمو ءءايبنألا

 يلع 2 لا ليلجلا مامولل «يدنبملا ةيادب» حرش 0 باتک ناف

 (-ه۳٩۵) ةنس یفوتملاو ۰(ه۵۱۱) ةنس دولومل «ينانيغرملا ركب يبأ نبا

 اهرثكأو ءاهاكزأو اه شاد ءاهالعأو ةيفنحلا بک رهشأ نم «يلاعت هللا همحر

 وهو «عطاسلا رهازلا اهمجتو 0 رشملا اهردب وه لب ءًادامتعاو ًالوادت

 نكمي ال يتلا .ةخماشلا لابجلاو ةقهاشلا ٰیرذلاک هتناكم ة ةعفرو هتناتم يف

 مر ال یک اش «یهاتی ال ٍريبك دجب الإ اهيلإ لوصولا

 .لحاس الب زی كو یا رد «ةدئافلا میظع ءرْدَقلا لیلج بات



 ققحملا ةمدقم ۹ 2

 هبیکرت لامجو «قئارلا هریبعت نسح عم «ةريثک هلئالدو تریزغ هلئاسم
 .بلطملا قیقدتو .بهذملا قیقحت عم «موقلا مالک صیخلت هيف «قئافلا

 يناعملا قیقد وه ذإ «رابکلا باتک هنأب «ةیادهلا» باتک فّصَو يف لیقو

 هدشر همهلأو «هقفوو هيلع هللا حق نم الإ هقئاقد هک غلبي ال « ينابملا يو
 رع رم ر

 .بابلألا اهنم راحت ام .باجعلا باعصلا لئاسملا نم هيف ذإ ءهمهفو

 ٌبالطلاو ةذتاسألا هاقلتو یالضفلا هب َرخافتو «ءاملعلا هب جمهابت باتك

 «قافآلا يف هّنيص عاذو «قارشإلا نع هسسمش بهت ملو «لوبقلاو اضرلاب
 .قاقحتساب نيَمَتعملا نیسردملا ةدمع راص ئتح «قافتاب هيف ام ةلمج اولبقو

 رابك نم «تادافالاو تاقيلعتلاو يشاوحلاو حورشلا هيلع ترك اذكهو
 هجوت امك «ةئاملا تزواج لب «تارشعلا ٍتّعلب ئتح «تاقثلا ءاهقفلا ةمئألا

 .اهلاح نايبو ءاهب لدّتسملا هراثآو هثيداحأ جيرختل نيثدحملا رهشأ نم ٌددع

 هنأ كلذو صتخم باتک هنأب «ةيادهلا» هباتک ينانيغ رملا فصو دقو #

 ادلجم نینامث يف ذ ًاريبك ًاحرش هحرشو ««يدتبملا ةيادب» :باتک الو فلآ

 :باهسإلاو لارا نم اذ هيف ٰیآر ۳ هنإ مث .«يهتنملا ةيافك» دامس

 .يدتبملا ةيادبل هحیقنتو هريرحت عم «(ةيادهلا» :هاّمسو «نیدلجم يف هرصتخا

 يذلا «يدتبملا ةيادب» قيقحتل ينقفوو ات هلآ ينمرکآ انآ یس
 هللا ءاش نإ ًابيرق ردصتسو «ه۳۷٤۱ ةنس هتعبطو «الوأ ينانيغرملا ۳

 .ئلوألا هتعبط يف ءاطخأ نم دن امِل حيحصت اهيفو «ةيناثلا هّتعبط ئلاعت

 ؛يفنحلا هقفلا يف ةربتعملا ةدمتعملا نوتملا مهأ نم وه نتملا دهر

 نمو «هداوف و «هبلق ةّحو هّتصالخو «ةیادهلا» باتک كل وهو

 ءاهلسعو «ةيادهلا» هکر ۳ فقو :هسردو «يدتبملا ةيادب» یلع ملطا

 .لیلدتلاو حرشلا نع ًادرجم نکل ءاهاوحفو اهنومضم بلاغ لّصَحو
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 ۷ ققحملا ةمدقم

 لا طق وه :«يدتبملا ةيادب» باتک فيلأتل ينانيغرملا عقد يذلاو *

 ةمئأ لاوقأ يف قيقحتلا عم ءزيجولا لوقلا يف :ريزغلا ملعلا عمجی نأ

 .عیفر بولسأو قیلاع ةرابعب هلئاسم يف يهقفلا قیقدتلاو بهذملا

 نب دمحم مامالل ««ريغصلا عماجلا» نيب هعمجب كلذ فلولا ققح دقو
 نع هللا امهمحر ةفينح يبأ مظعألا ا ذيملت ينابيشلا نسحلا

 مهم لئاسم ةدايز عم .(ه؟۲۸ت) ««يروئقلا رصتخماو (ه۱۸۹ت)

 .هریغو «لصألا» نم اهعمج ءاهيلإ ةرورضلا تعدو ءاهعوقو َرْثك

 نأ :يلاح ءادتبا دنع يلابب رطخی ناك» :هتبطخ ام يف ءاج دقف

 ريبك ٠ ءوجحلا ٌريغص وه مث «باب مون لك نم هيف بک هقفلا يف نوکي
 .يدتهملا يداهلا هّلمتیو «يدتبملا يداشلا هظفحتي < مسرلا

 لإ بوسنملا «رصتخملا» تدجو «قارعلا فاوطتب قافتالا مق عقو ثیحو

 .باجع)و زاجيإ نسحأ يف «باتک لمجأ هللا همحر يرودقلا مامالا

 ظفح يف ریبکلاو ریغصلا نوبغري رهنلا ءارو امب رهدلا ءاربک تيأرو
 ام الإ ءامهنع ٌرواجتأ الو ءامهنيب ممجأ نأ و ءاريغصلا توا

 داريا نع هيف ُرّرحتأو «هيلع هعوقو ةرثك يتلمحو «هيلإ ةرورضلا تعد
 ها .هوایو رضاح لك هيف بر ؛ داعملا

 هدّصَق ام ىلع اءدب قرعتنل ؛ «ةيادهلا» باتك ةمدقم ًاضيأ انه قوسأو #

 أَدِبَم يف دعولا يلع ۾ ْئرج دقو» : اولاعت هللا همحر لاق ثيح هیف فلؤملا

 ««يهتنملا ةيافك# ب همسرأ اح رش هللا قيفوتي اهحرشآ نآ «يددتبملا ةيادب»
 ام يع د ع اة و

 .غاسملا ضعب غوسی دعولاو «هیف تعرشف

 بانطالا نم ًاذّبَن هيف تنبت :غارفلا ءاَكَّتا هنع 1 داك
 رخآ حرش ىلإ ةيانعلاو نانعلا تفرصف «باتكلا هلجأل رجهی



 ققحملا ةمدقم ۸

 نوتمو فياورلا نویع نيب هللا قیفوتب هيف جا ««ةیادهلا» :ب موسوم

 باهسالا نم عونلا اذه نع ار باب لک يف دئاوزلل اکرات «ةياردلا

 نأ لات هللا لاو لوصف ااغ بیس لوصأ ئلع لی هنأ ام عم

 .اهماتتخا دعب ةداعسلاب يل مّيْخَيو ءاهمامتإل ينقفوي

 «ربكألاو لوطألا يف بغر :فوقولا دايزم له تمس نم نإ ئتح

 اميف سانللو ءرغصألاو رصقألا ىلع ریصتقی :هنع تقولا هلجعأ نمو

 ها .(هّلك یخ : ٌرفلاو «بهاذم نوقشعپ

 ««يرودقلا رصتخم» ل حرش ةقيقحلا يف وه «ةیادهلا» باتك ناف :هیلعو
 .(ريغصلا عماجلا» باتکو

 يذلا «یلاعت هللا همحر ينانيغرملا ٌمامإلا وهف «ةيادهلا» ُفّلؤم امآ *
 عرابلا ٌردصلا مامإلا هنأو «ةيفنحلا ۳ رابک نم مَع هنأب هوفراع هفصو

 ذاتسأو یاملعلاًاجْلَم «مالسإلا غ خویش خيش «دحوالا لجالا ربحا مدقملا
 ءاملعلا راختفا نیملسملاو مالسالا ناهرب ءَقْلَخلا ىلع هللا ة ةجح یاهقفلا

 .لوبقلاو ةياعرلاو ةيلنعلاب صوصخملا «نيلماعلا

 ءءاكذلا يف 1 رفعلا «رسفملا بيدألا < تدخلا ظفاحلا + اوصألا هیقفلا

 اک دم اراظن ریخت نی تفت «نونفلل ًاطباض ا ًاعماج ناک

 .ءاهقفلا ةمئألا رابك نم اوناك «مارك لاجنأ ال ًادلاو قوم اعرو ادهاز

 عابلاو «فالخلا يف ةطسابلا یلوطلا ديلا هلو «ةقئافلا تافينصتلا بحاص
 .هلاوقأو هتاياور نيب حَجرملاو «هيف دهتجملا «يفنحلا بهذملا يف دملا
 مولع «ةينامثلا مولعلا يف قّبسلا بصق زاح نم وهو «هئارایتخاو هژارآ هلو

 ةيلاعلا هتمجرت يف اهلك ناصوال هذه هللا ءاش نإ يتأتسو «داهتجالا برصنم
 رخ تر

 .هربخو هفصو نودو هفرعو هتیاعو هبحص نمم «هيمجرتُم مالک نم



 ۹ ققحملا ةمدقم

 لک يف سردی هنأ عم میظعلا باتکلا اذهل ئلاعت هللا رّدق اذکمو *
 ىلإ مدخی مل هنأ هل هللا ردق «قافتاب سرادملا فالآ تارشع يفو «قافالا

 ءهنأشو هلاح نم حلصتو نامزلا اذه يف هیاقمب قيلت ةيملع ةمدخ نآلا

 .رودصلا اهل حرشنتو «بولقلا اهيلإ وبصت امم «هكاردإو هّمهف رسیتو

 ةياعرلا لي ملو «ةيفاك ٍةدمتعم ةّيَطََخ لوصأ لع ًاققحُم عَبطُي ملو

 طبضو صوقتم ریف سيم صت و تابثإ نم توجرملا ةيانعلاو تبولطملا

 « ةيلاتتم تارقف يف هلمجو هلئاسم لعجو ؛ هتارابعو ضن تاملك لكشم

 ةريثكلا هتاملك رئامض نايبو «ةبعصلا هظافلأ ع عم E ةّرم ةحضاو

 هتالكشم حاضيإو «هتاقلخم حتفو « هيضماغ نم دب ال ام حرشو تلکشملا

 دیه نفع ام ردقب اهنماكم راهظإو ءاهنم يفَخ ام فثکو تیملعلا

 .اهنم تّتلاو ءاهرداصم ىلإ ورعو ءاهيلئاقل لاوقألاو بهاذملا ةبسن

 فيطل ٌرصتخم جيرخت «ةیادهلا» تاعبط يشاوح يف عضوی مل كلذك

 ىتلاو «هتلدأ ىف ةروكذملا راثآلاو ثيداحألا نم هيف ءاج امل هلاحل بيمانم

 «كلذ لمعب ينمركأ نأ ئلاعت هللا دمحأو رثاو ًاثيدح (۱۵۰۰) وحن تغلب

 «يعليزل مامإلا اهجيرختل ضرعتي مل اثيدح نيثالث وحن جيرخت ىلع فوقولابو

 يف اهعمج نسحتسأ ملو ««ةیادهلا) ثیداحآ جیرختب ینتعا نمم هریغ الو

 .اهعضاوم يف نوم اهيلع أفقي ميركلا علما تكرتو «دحاو ناکم

 ىلع تفقو يننأ :جيرختلا لاجم يف هيلإ ئلاعت هللا وا ااو

 ««هل لصأ ال» :هنأ یلع «ةیادهلا» ثيداحأ وجرخم صن ٍةديدع ثيداحأ جيرخت

 بناجلا اذه بلاغ فشک دقو هوو .«بيرغ» :وآ E اولاق وأ

 يف (ه۹٩۸۷ت) اغب ا مساق ثدحملا ةيقفلا لحفلا ةمالعلا مامإلا
 هف رم ر

 .هلبق نم ىلع كاردتسالا يف ٌبجَع لبج ٌمامإ وهو «ةريثكلا هجيراخت



 ققحملا ةمدقم ۱۰

 همزلتست امم اهب تمق يتلا ةيعابطلاو ةيملعلا تامدخلا نم ناكو #

 فلوملا هرّرح يذلا «يدتبملا ةيادب» نم تعضو ينأ :باتكلا اذه ةمدخ

 يذلا نع حوضوب فلتخي وهو ؛تاحفصلا ىلعأ يف «ةيادهلا» يف هنّمضو

 كلذكو ءاعباتتم ًايلاتتم «ًالقتسم ًالماك هيلع فوقولا ريسيتل كلذو لر هنّلأ

 رمحأ نولب نّيَلاله نيب ِهِلْعَجِب ازم «ةيادهلا» يف َنّمضملا هّصن تزربآ
 بناوجل ةعماج ««ةيادهلا» باتكل ةصاخ ةسارد لمعب تمق 5و 0

 «يلاعلا يملعلا هّلاح فشکتو «هيلع ءاملعلا هالي هتناکم " زرب قددعتم

 ةدامل هضرع ةقيرط يف هيلع راس يذلا هفّلؤم م جهنم نيبتو «هايابخو هرارسأو

 هعيزوتو ««ریغصلا عماجلا» لئاسم عم «يرودقلا» لئاسمل هعمجو «باتکلا
 .«ةیادهلا» يف اهيلع راس يتلا ةيملعلا هتاداع نایب عم .باتکلا لوط ئلع اهل

 .هعجارمو هرداصم نايب عم اذه هتایرجمو هتاحلطصم حاضيإو

 «هتالالدتسا يف هجهنمو «هتارايتخاو هتاحيجرت لاح تب كلذكو

 .هجراخو بهذملا لخاد «ءاهقفلا فالخ ضرع يف هّتقیرط تحضوأو

 .اهيف هچسوتو «ةيفنحلا ةلدأ ئلع هزيكرت عم «مهنم لك ةلدأل هركذ ةيفيكو

 «ةعوبطملا «ةيادهلا» باتك حورش ةساردلا هذه يف تعمج امك #

 وأ مجارتلا بتك يف رکذ امم هیلع تماق يتلا هب ةلصنملا ةيملعلا لامعألاو
 ا عبطت مل يتلا ةطوطخملا هحورش مهآ تركذو «هيلع تفقو

 الو ًاحرش (۱۲۰) اهلکاهعومجم غلب يا نت

 امو «ةيادهلل ةريثکلا ةيطخلا خلا نع مالكلا ًاضيأ ةساردلا مضتو #

 ءاملعلا خت «ةيلاعلا ةردانلا ٍةسيفنلا هست نم هيلع فوقولا يل هللا رّسي

 نم قبس ام لاح نایب كلذكو ءاهلاح نايبو اهفصو عم «نيطالسلا نئازخو

 .هيلع يقيلعتو «ةيادهلا صن قيقحت يف يجهنم ليصفتلاب تنّيبو «هتاعبط



 ۱ ققحملا ةمدقم

 دقو «هللا همحر ينانيغرملا مامإلل ًاطَسو ةمجرت هلك اذه لبق تمّدقو *

 ةيملعلا هفاصوأب قلعتت ةردان ٍةيلاع تادافإو «ةيلاغ تادايز ىلع اهيف تفقو
 «ةيطخلا هِخَسُنو ««ةيادهلا» باتك حورش تامدقم لالخ نم «ةيلاعلا

 يف لبق نم هلّجسأ مل امم «ينانيغرملا مامإلا تافّتصم ءامسأ يف تادايزو
 .دمحلا هلو «يريغ دنع هدجأ ملو ««يدتبملا ةيادب» قيقحت ةمدقم

 یلاعت هللا قيفوت وه :ميظعلا باتكلا اذه ةمدخب مايقلل يناعد يذلاو #

 يل رسيو ينناعأو «هريغ ىلع هرایتخا ينمهلآ يذلا هناحبس وهف ءًالوأ
 يفو تاقوألا يف 9 كرابو «يردأ ال ثيح نم رومألاو فورظلاو بابسألا

 .یلاعتو هناحبس ةئملاو دمحلا هلف «ءيش لك

 ةميدقلا قيادهلا باتک تاعبط لاح يف رظانلا ناف :یرخآ ةيحان نمو
 قريب امل هردص نيبو ةف نرل :اهتتیقح قرع نآ دعب ةليدحلاو اهنم
 تاملک اهنم تطفِس دقف «ةريسيب تسيل طاقسأو «ةبيجع تافيرحت نم اهیف
 لئاسمو «ةدع روطسو «ّةَمج لمج اهنع تّباغو «ینعملا تحيض ةريثك

 فسكي امم «ةحفص نم رثكأ ىلإ طاقسألا ضعب ٌرْدَق لصو ئتح «ةيلاتتم
 اساسا قم یراق ردح لاعلا نه نه للا ترایو هرظاقتا

 هللا نم قیفوتب الإ دمحلا هلو تفشکنا ام "تافیرحتلاو طاقسألا هذهو
 ةسيفنلا ةيطخلا لا كلت :بابسألا نم ناکو .هنوعو هدیدستو یلاعت

 يتلاو هةفلتخم نکامآ نم اهیلع لوصحلاو اهریوصت يل هللا ري ىلا تریثکلا

 ملا تاثم نم اهُتيقتنا ةخسن َنيعبس نم رثكأ تغلب
 ٍذيملت ةخسن اهُّمَدقأ .ةخسن نیرشع نم ٌرثكأ اهنم ٌردانلا سیفللا ناکو

 خیراتب ةخسن اهنمو «یراخب ةدلبب (ه7۰۵) خیراتب تخسُت يتلا «فلؤملا
 هللا همحر «(ه۹۳٥) ةنس تناك فلؤملا ةافو نأب ریکذتلا عم «(ه۹٠)



 ققحملا ةمدقم ۱۲

 رابک ملق اهّحَّحصو اهتیز ثيح «ةياغلل ةديفم حس اهنم ناکو «ئلاعت

 ءايندلا يف اهل ليثم ال تراص یتح .اهکلم نمم مالسالا خویشو «ءاملعلا

 .حورشلا نم عبط اميف اهددجت ال ةردن ةيلاغ دئاوفو يشاوح اهيلع اوقلعو

 ‹رصتعم رصتخم باتک «ةیادهلا» باتک نأ هتمدخل ا يناعد اممو #

 ءمئاص وهو ةنس ةرشع ثالث «يهتنملا ةيافک» نم هراصتخا يف هفلؤم يقب دق

 لب «رظن قیفدتو کف ردیرجت دعب الإ کردی ال «لانملا بعص ةقيقح وهو

 نرقلا يف وهو هللا همحر يناقتإلا هحراش لاق امك «رابکلا باتك وه

 .اهنايب نع ماقملا قّيضَي ٍةددعتم ووجو يف نمكت هتیوعصو «!نماثلا
 ءهتاقلغم بشك ةيحان نم «ةيادهلا» ةمدخ نم دب ال ناك انه نمو

 يف يقانغصلا مامإلا لاق دقو هکر عسي ال امہ .هتاّيفخو هرارسأ نايبو

 :«ةيادهلا حرش ةياهنلا» معلا هباتك ةمدقم

 .رومألا مهأ نم :فّلّسلا كك نم َقَلَغنا ام حاضیا ناف دولا

 بخ مه نيذلا ةذتاسألا ذإ رشا ةنمزألا هذه يف لاصخلا بفرشآو

 تابوثم ىلإ لاصولاب اومرکآ دق ءاهقئاقد كردب ٌعالْطاو "اهنافح نیاکمب
 ها .«لالجلا يذ

 .«ةیادهلا» ةمدخ يف رورسلاو ةطبغلاو حرفلا يعاود نم ناك د

 ليل هبحاص ٍةبحص ميركب * تفرشت ا «روُبحلاو ةجهبلاو سنألا لولخو
 هریامب يدتهأل ؛لاضفملا هباتک ةمدخب تزفو «لاوط ةقئار تارا «راهن

 ةداسلا نم هریغلو هل ا هب 7 ؛ةرخاذلا هراثآب يفتقأو قدلاخلا

 ف ا «مهرگزب ايحأو یهکلیس يف مظنأ نأ ءاجر ءاملعلا
 هيلع یلاعت هللا یلص نيملاعلا بر بيبحو «نيلسرملاو ءايبنألا دیس عم

 جا ماعم ردع + ءرملاف «نیریشگلاو نرالا يف مّلسو هک یلعو



 ۳ ققحملا ةمدقم

 هلوحب حلاصلا لمعلاو عفانلا ملعلا انقزرپ نأ هئاحبس هلأسأو اذه *

 نوخلی نمم انعجی نأو .باوصلاو دادّسلاو ةمكحلاو ةيادهلا عم «هتوقو

 لص هللا لوسر انديس نع نيغّلبملا نم انمیقب نأو ءالعو لج هللا تالاسر

  .ةيفاعلاو لوبقلاو اضرلاو ةيشخلاو صالخالا عم «ملسو هيلع هللا

 ٌصحأو «ةيادهلا ةمدخ يف ًافورعم يلا ئدسأ نم لك ماتخلا يف ركشأو *
 يف ينبحص نم .ظفاحلا رهاطلا نب ثراحلا خيشلا ةبانلا جملا خالا مهنم
 نوحي لضافلا داتسألا ركشلاب صخأ امک «ةيادهلا تاطوطخم ةلباقف ةلحر
 ذإ «هيسا َرْكْذ ئبأ لوبنطسا يف رخآ ًاميرك ًاخأو «يونوقلا ولغوأ يلغت دهاز

 .اهحورشو ةيادهلا تاطوطخم روص یلع لوصحلا ريسيتل يبس انا

 أطخلاو نايسنلا نم ةمالسلاف «يبويع 9 ئدهأ ایم ًارظان هللا مجرو

 بر وه ام لوبقل ميركلا رظانلا اذه ردص هللا حرشو نیل الغ تب سا

 .علاطملاو ٌراظنألاو حئارقلا هيف فلتخت امم «هيف لهتجم وه امم عساو

 نا شم کلا هدايه نم العجي نأ تركو ف تم هللا یراق

 ءانيلع قح هل نم لکلو ءانبابحأو اندالوآو انجاوزآو انخیاشملو انیدلاولو انل

 یلعو دمحم اندیس یلع هللا یلصو «مهنع حرفي نأو «نيعمجأ نيملسمللو
 .ًاريخآو ًالوأ هلل دمحلاو «ًادبأ ًامئاد ًاريثك ًاميلست مّلسو هباحصأو هلآ

 لرب

 هبتكو

 شا دکب یحی دم نب دئاس

 ه0 / لوألا عيبر/

 ةرونملا ةنيدملاب ةبّيْط ةعماج



 ينانيغرملا مامالا ول ةمجرت ١

 ينانيغرملا مامإلا لا ةمجرت

 قثیدحو ةميدق تامجرت ةدِع هللا همحر ينانيغرملا مامإلا نع تیک
 «ةرطعم ةبيطم ةكسمم هثمجرت تءاج دقف «مجارتلا بک يف َةنّمضمو ةدرفم

 يشرقلل ةيضملا رهاوجلاك «ةيفنحلا مجارت بلک يف اهفرَع یذشب حوفت
 ةيادهلا يف ةدراولا ءامسألا بيذهت :هباتکل هتمدقم يف كلذكو ۲

 نب مساق ةمالعلل «505ص مجارتلا جات يف اهوحن ءاجو «ةصالخلاو
 ةمالعلل ةيهبلا دئاوفلاو ۰۱۵۹/۲ يئاّنِحلا نبال ةيفنحلا تاقبطو ءاغُبولطق

 ةياقسلا :ةيادهلا ىلع هتيشاح ةمدقم يف ًاضيأو ۰۱66 - ۱8۱ص يونكللا

 .ةيادهلا ناشطعل

 مجارتلا بک يف اكس ٌعوضتتو .اهیط جّرأب قبل هجرت تره اذكهو
 ؛(ه۱۳۷ت) دمحأ نب كرابملا يفوتسملا نبال «لبرإ خيرات لثم «ةماعلا

 ط) ۱۰۰۲/۱۲ هل مالسالا خيراتو «يبهذلل ۲۳۲/۲۱ ءالبنلا مالعأ ريسو

 .اهريغو «(داوع راشب

 لا ةر فد هح رم اخ اهر نم تاكو
 «هللا هظفح ةماوع دمحم خیشلا ذاتسألا ٌريبكلا ققحملا ُرْبَحلا ةمالعلا ةليضف
 «يعملالا ةينمو ريدقلا حتفو ةيارلا بصنل ةنراقملا ةيثيدحلا هتسارد يف

 .صاخ رللجم يف ةيارلا بصن عم تعبط يتلاو
 نيدلا بحم مامإلاك «ةمجرتلاب ينانيغرملا درفأ نَّم ىلإ اهيف عملأ دقو
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 فیاهنلا ةياهن :ةیادهلا ىلع هحرش لوآ يف (ه۸۹۰ت) يبلحلا ةنحشلا نبا

 يلع نب دماح خیشلا قشمدب ةيفنحلا يتفم هیقفلا ةمالعلاو .(طوطخم)

 نيمثلا دقعلا» :اهاّمس تیدماحلا یواتفلا بحاص (ه۱۱۷۱ت) يدامعلا

 دن یا شکل نادي ا اهر ها حاتم ةمجرت يف
 ۰۱۶۹ - ۱2۲ ةقرو نم كلذو ۳460(۰) مقرب عومجم نمض «قرهاقلاب

 يف ‹«يكم نيمأ دمحم روتکدلا :ّةعسب نیرصاعملا نم هل مجرت نممو
 «ادیزملاو سینجتلا» :باتک نم ةعطق قیقحت يهو «ريتسجاملل هتلاسر ةمدقم

 .نیدلجم يف عبط دقو «جحلا باتک رخآ ئلإ هلوآ نم ينانيغرملل

 :ةديفم ةفيطل تادايز اهيف عَمَجو «ينانيغرملا ةمجرت ّبتت نم رخآ نیو
 يف ريتسجاملل هتلاسر ةمدقم يف «خيش دمحم ةماسأ ذاتسألا ميركلا خلا

 باتك نم ةرسألا هقف ماكحأل ةيهقفلا طباوضلا» :ناونعب «ئرقلا مأ ةعماج

 .ه١57١ ةنس ««ينانيغرملا مامإلل ةيادهلا

 ًاثحب شدالغنب نم يئالوكلا نمحرلا ظفح دمحم ذاتسألا بتك اذكهو
 مدقت «ةحفص ۳۵۲ يف ءاج «(ةيادهلا علاطي نمل ةيانعلا هب يغبني ام) :هاّمس

 يف «ةيمالسإلا مولعلا ةعماجب «يمالسإلا هقفلا يف صصختلا ةداهش لينل هب

 «ينانيغرملا مامإلل هيف مجرت دقو ءه04٠4١ ةنس ناتسکابب يشتارك

 ًاقيلعتو ًاحرش ةيادهلاب ئنتعا نّم دَع مث هدیناسآو هخويش ركذ يف عسوتو
 .اذه ريغو ءاجيرختو

 غاب يلام ةيعرشلا ةعماجلا يف موصعملا دبع دمحم ذاتسألا بیک امك

 ةايح نم ةذبن» :هامس ًاديفم ًاثحب بنك ءه14117١ ةنس «شدالغنبب اكد يف

 ةريبك ةحفص نيرشعو عبرأ يف ءاج .«ةیادهلا هباتكو «ينانيغرملا مامإلا



 ينانْيِغْرَملا مامإلا لول ةمجرت ۱3

 دقو «نينثا نّیلودج يف ةحفص لکو «مجحلا ریغص فرحبو «ةصوصرم
 .هلبق بتک نمم ًاديفتسم «كلذ يف ًاريخ هللا هازج دهتجا

 اعماج هتمجرتل ًافیطل ًاطسو اصتلم انه رکذآ نآ تیار هلک اذهلو

 يف ٍةمهم تادایز نم هيلع ٌتفقو ام اهيلإ ًافیضمو «مهركذ مّدقت نم دئاوفل

 .ناعتسملا هللاو هعمج يل هللا رسي امم هتافنصم يفو «يملعلا هنأش

 دبع نب ركب يبأ نب يلع نسحلا وبآ نيدلا ناهرب وهف :همسا امآ *
 قيدصلا ركب 'يبأ انديسل ةبسن «يقيدصلا ءركب يبأ نب ليلخلا نب ليلجلا

 .هنع هللا يضر

 يهو ءًةناغرف ىلإ ةبسن «ينادنشرلا «ينانيغرملا «يناغرقلاب رهتشاو
 ةيروهمج :مويلا یمسی اميف ءرهنلا ءارو ام دالبب ةعساو ةيالوو «ةريبك ةروك

 .ناتسکبزوَأ

 .ناتسکرل ةمخاتم «نالغرم :نآلا 'يمستو «ةناغزف دالب رهشأ نم ةنيدم :نانیغرمو

 .نانیخرم یرف نم ةيرق «نادنشر ىلإ ةبسن :ءارلا رسکب :ينادنشرلاو
 نماثلا «نينثالا موی نم رصعلا ةالص "بّقَع ينانيغرملا مامإلا دلو #

 نع ًالقن «ةياردلا ةليذُم يف يونكللا هرکذ امك «ه۵۱۱ ةنس «بجر نم

 .ةريب نيدلا ءالع ةمالعلا طخ نع هدادجأ ضعب تابوتكم

 ةنس تناك هّتدالو نأ نم 777/4 مالعألا يف يلكرزلا هركذ ام امأو

 .ملعأ هللاو مار تری ص۳۰

 عبارلا «ءاثالثلا ةليل هللا همحر يفوت لمعلاو ملعلاب رماع رمع دعب اذکمو

 .نیرخ لا يف قدص ناسل هل هللا لعجو ۵۹۳ ةنس ةجحلا يذ نم رشع



 ۱۷ ينانيغرملا مامإلا فلولا ةمجرت

 «مويلا ناتسكبزوأ ةيروهمج يف «دنقرمس يف ناكف :هنفدم نع امأ #

 «ةیضملا رهاوجلا» ةمدقم يف يشرقلا مامإلا لاق كان ف ورعم رهاظ هربقو

 :لاق «ينانيغرملا مامإلا قدم َرِكَدو «ةيفنحلا ءاملع ةرثك نع مّلكتي وهو
 رد کاج :ب نأ «دالبلا فاط نمم انباحصأ نم ةقثلا يل َركذ»

 نم وحن اهيف نفذ ءنيدَّمحُملا ةبرُث :اهل لاقي «دنقرمسب ةريبك ةّلحم
 ذخأو « یتفأاو فص نمم دمحم :هل لاقي مهتم لحاو لك « سفن ةئامعبرآ

 - دمحم نب لمحمب س دحاو لک نآ : ر يندازو - یا مجلاهنع

 .ةبرتلا هذه يف دنقرمس لهأ مهَعَمَج

 شا هذه ىلإ هولّمَح ةيادهلا بحاص لیلجلا مامإلا تام املو
 ها .«اهنم برقلاب نِقدف «كلذ نم اوعنمف :اهب هتفد اودارأو

 نا ةو ريم ف رر نيدمحملا رت ةيرتلا هذه لا قامو

 : ينانيغرملا مامإلا ىلع ءاملعلا تاءانث *

 ءهرهد ءالبنو «هتارقأو هح هخ ويش مولعلا يف مدقتلاو لضفلاب ينانيغرملل رقأ دقل

 هملعب مهلك هل اونعذأو .هئارقأو ریش قاف اورکذو «مهدعب ءاج نم ءالضفو

 يل عقت مل ينأب :يئاكرش لع تقف امن :هسفن نع يئانيغرملا لاق ئتح «هلضفو
 .57١ص ةيهبلا دئاوفلاو 4۲ص ملعتملا ميلعت يف امك ««ليصحتلا يف ةرتفلا

 .مدقألاف مدقألا ًامّدقم كلذ نم هيلع تفقو ام انه ركذأو

 «هسفنل هلأ يذلا ««ةخيشملا» :هباتك يف هسفن نع ينانيغرملا لاق -۱

 لاق «ةديدع عضاوم يف «ةيضملا رهاوجلا» يف يشرقلا هنع لقن دقو

 يلع يباجيبسإلا ةمجرت يف 041/7 «ةیضملا رهاوجلا» يف امك ينانيغرملا
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 ينانيغرملا مامإلا فلملا ةمجرت ۱۸

 :ه0۳۵ ةنس یفوتملا «- ينانيغرملا خيش - دمحم نبا

 نم تلّصحو 2121201013 يباجيبسإلا - يخيش ىلإ تفلتخا»

 قلق نم تفقلتو ءًايفاو ًاباصن را لِفاحمو «سردلا دئاوف نم :هدئاوف

 لب ًابتك كلذب يل بتكو «ءاتفإلا يف قالطإلاب هلا همحر ينفّرشو هيف
 ها .«...بنطأو هيف

 «هرمع نم نيرشعلا وحن يف هل هتزاجإ تقو كاذنآ هنس تناكو :تلق

 .باهولا حاتفلا ناحبسو

 يبلج يدعس ةمالعلا مامإلا اهكّلمت يتلا ةخسنلا يف ءاجو -۲

 ءاج ۲۰٩ ةنس اهبتاك اهَحَّسَن دقو «هملقب اهيلع ّشحو «(ه٥٤۹ت)

 ةحول «ةيادهلا نم لوألا ءزجلا نم لوألا ثلثلا رخآ يف اهخسان طخب

 اب اب نیش لا وا اهر رم وو ۰۲۵۲ ةحولو ۲

 نیملسملاو مالسالا ناهرب ءدحوألا مللاعلا «مامالا خیشلا فیلأت»

 يبأ نب يلع نسحلا يبأ :یلخلا ىلع قحلا هللا ةَجُح «نیصلاو ماشلا يتفم

 ها .«ينادشرلا ينانيغرملا ركب

 كرابملا «يفوتسملا نباب فورعملا «ثدحملا ةمالعلا مامالا لاقو -'

 ۵۹۲/۲ لبرإ خيرات :هباتك يف .(ه۱۳۷) يلبرإلا يمخللا دمحأ نبا

 :ينانيغرملا مامإلا فیصی وهو

 هل ادهم ايدا انس قم فا لا اأ نمناک

 ها .«ةيادهلا : هحرشو «يدتبملا ةيادب :اهرهشآ «تافلوم ةدع



 1 ينانيِغرملا مامإلا لول ةمجرت

 ملاع مامإ نم تءاج لب ءاذكه تأت مل مامإلا اذه نم فاصوألا هذهو

 يف يبهذلا دنع هتمجرت يف ءاج امك «مولعلا يف نّتفم «ثيدحلاب يفراع

 .لوقي امب ريبخ نم فاصوأ يهف ۳ ءالبنلا مالعأ ريس

 نبا نيدلا لامج ةمالعلا نع 777/7 ةيضملا رهاوجلا يف لقلو -4

 نإ :لاق هنأ (ه۱۷۲ت) هللادبع نب دمحم يوحنلا يوغللا مامإلا كلام

 ها .مولع ةينامث فرعی ناك ينانيغرملا مامإلا ةيادهلا بحاص

 :يهو «داهتجالا بیصم اهب دافتسي يتلا مولعلا يأ :ةينامثلا مولعلاب دارأو

 حلا ملعو «سایقلاو لقعلا ملعو عامجالاو لا دو هو تاكا فر
۲ 

 «خوسنملاو خسانلا ملعو «فیرصتلاو ةغللاو وحنلا ةفرعمو «ناهربلاو

 .ثيداحألا ةاور لاوحأو «لیدعتلاو حرجلا ملعو لوزنلا بابسآو

 یفصتسملاو ۰۱5/4 يراخبلا نيدلا ءالعل رارسألا فشک :اهل رظنیو

 .(۳۸۲۷) لوصولا ةياهن ماظنلا عیدبو ۰۳4/۱ يلازغلل

 ةاضقلا رودص نم «دمحم نب دمحأ ةعامجلا يضاق نوکرف نبا ماماللو

 هل ۰۸۷/۱ جاهتبالا لين يف هل مجرت .ه۷۲۹ ةنس یفوتملا «سلدنألاب
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 .ةينامثلا مولعلا يف ةلاسر

 نيمأ خیشلا ةمالعلا وهو «قشمد يف نيرخأتملا ةيفنحلا ءاهقف دحألو

 فيطل باتك هل (م۱۹۱5 ةنس یفوتملا «ينالَجرُفَسلا لیلخ دمحم نبا

 .ةينامثلا مولعلا يف ةينادلا فوطقلا :هامس خوبطم

 حرش ةياهنلا هباتک ةمدقم يف (ه۷۱4 ت) يقانغصلا مامالا لاقو 5

 :ينانيغرملا فصو يف ةيادهلا



 ينانُيِغْرَملا مامإلا فّلؤملا ةمجرت ۲۰

 فيس «رشبلا يتفم «نقوملا عرولا «نقتملا عرابلا .ملاعلا مامإلا»

 ةدمع عامجلاو ةكسلا لهأ سيئر یاهقفلا ذاتسأ یاملعلا ًاجلم تل

 ذاهرب « 0 ءاملعلا ٌراختفا 0 خب ما ئوقتلا رم

 ةخسن نم لوألا ءزجلا رخآ ىف ینانیغرملا فصو ءاج اذکهو 1

 خیشلا فینصت) :خسانلا لوقب قشمدب ةخوسنملا .ه۸ خیراتب ةيادهلا
 4 0 - ع

 یاملعلاو ةمئألا دیس «نيدلاو ةلملا ناهرب ربکألا ردصلا .لجألا مامالا

 ها .«...ینانیغرملا ركب یبآ نب ىلع ةنسلا یبحم

 يف ۲۳۲/۲۱ ءالبنلا مالعآ ريس يف (ه۷4۸ت) يبهذلا لاقو ۷

 ها .ملعلا ةيعوأ نم ناك «رهنلا ءارو ام ملاع «ةمالعلا :ينانيغرملا فصو

 :هباتک ةمدقم ىف (ه۹٤۷ت) «یکاکلا نیدلا ماوق مامإلا لاقو 6

 :هلوقب ةيادهلا بحاص ًافصاو «ةيادهلا حرش يف ةياردلا جارعم

 خویش خيش «مدقملا ربحلاو ءمظعألا مامإلل ةيادهلا باتك نأ الإ»

 ها .«...ينانيغرملا نيدلا ناهرب مالسإلا خيش «مانألا ىلع هللا ةجح «مالسإلا

 رخآ يف (ها/58ت) ءرمع ريمأ نب بتاك ٌريمأ يناقتإلا مامإلا لاقو -4
 هر هە

 «ريرحتلا ققحملا مامالا» :ينانيغرملا فصَو يف نايبلا ةياغ ةيادهلل هحرش

 ها .«مالس الا خيش «ريبكلا ةمالعلا

 ةيادهلا حرش هما ةمدقم يف (ه۷۸۲ت) يتريابلا مامرلا لاقو ٠

 یانالا یلع هللا «مالسإلا خویش خیش» : :هلوقب ينانيغرملا اا

 ها .«...ةيادهلا بحاص « ةيانعلاب ضوضخملا «رهدلا ءاملع ر



 ۲۱ ينانيغرملا مامإلا فّلؤملا ةمجرت

 رهظ ىلع هطخب (ه۸۵۲ت) ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا بّتكو -۱

 :هلوقب ةيادهلا بحاص ًافصاو ةياردلا هباتک نم هتخسن

 دبع نب ركب يبأ نب يلع نسحلا وبأ نیدلا ناهرب مامإلا خیشلا وه»

 ها .«نونفلا يف امّدقم ءاملاع امام ناك «ينادشٌرلا ليلجلا

 حتف هباتك ةمدقم يف (ه١87ت) مامهلا نبا مامإلا هقصو اذكهو -۲

 .مالسالا خياشم خيش هنأب ۱/۱ ريدقلا

 دوقع حرش رخاوأ يف (ه۱۲۵۲) نيدباع نبا مامإلا هفصوو -۳

 خياشم مظعأ نم «ليلج ٌمامإ ةيادهلا بحاص ّنكل» :هلوقب يتفملا مسر
 ها .«حيحصتلاو حيجرتلا لهأ نم «ةيفنحلا

 ةيهبلا دئاوفلا يف (ه۱۳۰4ت) يونكللا ةمالعلا هقاصوأ لّصفو 4
 ةيضملا رهاوجلا هباتك يف (هالا/5ت) يشرقلا مامإلا هلْ نیو ١٤٠ص

 :ينانيغرملا بفصو يف ءاج اممو «عضوم نم رثكأ يف

 ناكو «مولعلل ًاعماج ءارّسفم ًاثدحم ًاظفاح ءايلوصأ ًاهيقف امام ناك»

 اعراب «ًاعرو ًادهاز ءًاققدم ًاراظن ققحم ًانقتم «نونفلل ًاطباض ءاهتيعوأ نم

 تو ملعلا يف هلثم نوبعلا رب مل ءًارعاش ًابيدأ رهام ًالضاف

 ٌعابلاو «تارظانملاو لدجلا يف ةخسارلا ٌمدَّقلاو «تایفالخلا يف ةطسابلا

 ها .«هيف حج ملا دهتجملا «يفنحلا بهذملا يف دتمملا لوطألا

 نأ ًاقح رهظي :هبتك عقاو نمو «صوصنلا هذه لالخ نم اذكهو *

 مع الو ءًاملع هنم َرَثوأ الو ءًالضف هنم َرزغأ نویعلا رت مل نمم ينانيغرملا
 .ملعأ هللاو «هدعب ءاج نممو لب «هنارقأو هيرصاعم نيب نم ةكرب هنم



 ينانيغرملا مامإلا ّلؤملا ةمجرت ۲۲

 نیقیدصلاو ءایبنألا عم هّماقم ئلعأو تعساو ةمحر ئلاعت هللا همحر

 .نیمآ مهللا لاح ريخ ىلع مهب انقحلأو «نیحلاصلاو ءادهشلاو

 : مارکلا هخویش #

 رابک نم ةعامج ىلع هقفلا ةصاخبو ءاهعاوناب مولعلا ينانيغرملا ذخأ دقل

 یتح «هوزاجآو «مهنم عمسو «مهيف ( قلف نم فّقلتو مهیلا خرد «ةمئألا

 دئاوفلا يف امك ««هّتربختسا امو هتکردآ ريبك خيش نم مك» :هسفن ينانيغرملا لاق

 .ينانيغرملا ذیملت يجونرزلل ٩4ص ملعتملا ميلعت نع ًالقن ۰۱8۲ ص ةيهبلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ةرايزو «مارحلا هللا تيب جح ءادأل قفو امك

 .نيفيرشلا نيمرحلا يف ی او

 َركذو « هخویش ءان اق نرد يشم هل ناغرا سم دقو

 يشرقلا اهنع قو «تاخيشملا فيلات يف نیئدحملا ةقيرط ۳ مهمجارت
 .«دئاوف اهنم تقلع «اهتبتک» :1۲۸/۲ يف لاقو «ةيضملا رهاوجلا يف

 يلع نب نیسح نيدلا ماسح ٌمامإلا ينانيغرملل یرخآ ةخيشم جرخ امك
 دقو «ةيادهلا حرش ةياهنلا بحاص (ه۷۱8ت) يقانغصلا جاجح نبا

 جنسی له جدي لك داع انك( يتيح منا ايفايجلا ااف توو اهزكذ
 .ةياردلا هباتك نم هتخسن نم لوألا

 ةمدقم يف ينانيغرملل هتمجرت يف يكم نيمأ دمحم روتكدلا َرَكَذ اذكهو

 دازو ءاخيش (۲۹) نيرشعو ًاعست َركذ ««دیزملاو سینجتلا» :باتكل هقيقحت

 طباوضلا» :هتلاسر ةمدقم يف ةثالث خيش دمحم ةماسأ ذاتسألا اهيلع

 .ًاخيش (۳۲) مهنم هيلع فقو نم غلب ئتح ««ةيهقفلا



 ۲۳ ينانيغْرَملا مامإلا فّلؤملا ةمجرت
 ص ت5 يي اا ا س ا م 2 ى يا يي حكما

 ليلجلا دبع نب ركب وبأ مامإلا هدلاو :رابکلا ةمئألا ءالؤه نمو *

 ‹«يشماردلرزلا بیبح نب رمع يضاقلا مامإلا مل هلجو «ينانيغرملا
 ؛يواحطلا رصتخم حراش (ه۵۳۵ت) يباجيبسإلا دمحم نب يلع مامإلاو

 مامإلاو (ه۵۳ت) ةزام نب زيزعلا دبع نب رمع ديهشلا ردصلا مامإلاو

 .(ه۵۳۷ ت) يفسنلا دمحم نب رمع نيدلا مجن

 نيدلا ءايض مالسإلا خيش ثّدحملا مامإلا ىلع يذمرتلا ننس أرق امك

 مامإلا یراخب نم هزاجأ اذكهو «ينانيغرملا دعسأ نب دعاص دمحم يبأ

 .ينانيغرملا يلع نب نسحلا نساحملا وبأ نيدلا ريهظ

 حرش ةياهنلا ةياهن يف (ه۰٩۸ت) يبلحلا ةنحشلا نبا نيدلا بحم ركذو

 روصنم نب نسحلا ناخ يضاق ريهشلا مامإلا :هخياشم نم نأ ةيادهلا

 لاقو «ةدحاو نسب ينانيغرملا لبق هتافو تناكو .(ه۵۹۲ت) يدنجزوألا
 ها .هقفلا هنع ذخأ دقو :ةنحشلا نبا

 .ملعأ هللاو ءاهيلع فقأ ملف ناخ يضاق ةدالو ةنس نع ًاريثك تثحب دقو

 مجو ءٌريبك ددعف :هيلع نوهقفتملاو «هنع نوذخآلاو هّتذمالت امأ *

 یورو «هب جرختو ریثک هب عفتنا نمم ناك دقو «مهؤاصحإ بعصی نیفغ

 رهاوخ يردركلا راتسلا دبع نب دمحم ةمئألا سمش مامالا هنع سانلل ةيادهلا

 ١ .(ه 1۱۲ ت) هداز

 «دمحم خیشلا ةمالعلا هدلو :مهنم ؛هدالوأ همزالو هيلع هقفت نمم ًاضيأو

 .مامالا :ب ۲۷۷/۳ (۱2۳۲) ةيضملا رهاوجلا يف يشرقلا هقصو دقو

 هدلاو ىلع هقفت دقف ءرمع خيشلا ةمالعلا رّخآلا هدلو ًاضيأ كلذکو

 1۵۷/۲ (۱۰7۱) ةيضملا رهاوجلا يف ةمجرت هل «ئتفأو هقفلا يف عرب یتح



 ينانْيِغْرَملا مامإلا ّلؤملا ةمجرت ۲٤

 راصو «هيبأ یلع هقفت ثيح «نيدلا دامع خيشلا ةمالعلا ثلاثلا هدلو اذكهو

 .55١ص ةيهبلا دئاوفلا رظني «يضاقلا بدأ باتك هل «ئواتفلا يف هيلإ ًاعوجرم

 : هتافّئصم

 ‹طقف ينانيغرملل بتك ةرشع ۷۰۲/۱ نيفراعلا ةيده يف يدادغبلا دع

 نأ الإ مامالا اذه ىلإ ةبسنلاب ليئض ٌددع وهو ءها .كلذ ريغو :لاق مث

 همحر اهفلوم ةناكمو يقتلي تافنصملا هذه هب زاتمت يذلا ًيملعلا قيقحتلا

 لک» :47١ص ةيهبلا دئاوفلا يف يونكللا مامإلا لاق دقو «ئلاعت هللا

 مجرم لزي مل هنإف قيادهلا باتك اميس ال ءةدمتعم ةلوبقم هفيناصت
 ها .«ءاهقفلل ارظنمو «ءالضفلل

 يلي امیف اهركذأ «هتافْصم نم ًاباتك رشع ينثا ىلع تفقو دقو :تلق

 :قیفوتلا هللابو .مجعملا فورح ىلع ةبرم

 ١ يدنبملا ةيادب .

 «يهتنملا ةيافك يف هّسفن فّتصملا هحَرشو ًالوآ هل يذلا باتکلا وهو

 هفلأ يذلا يدتبملا ةيادبل قيقدتو ریرحت عم «ةيادهلا يف ةيافكلا رصتخا مث

 ۱ ۱ .هتعانصو هتغایص يف لیدعتو گلو

 مو

 هغاص امم يدتبملا ةيادب ةمدخو قيقحت يل رسيو یلاعت هللا ينمركأ دقو

 اهيفو ةيناث ةعبط هللا ءاش نإ ًابيرق ردصتسو «ريبك رللجم يف هّتعبطو الو

 يل تّمَشكت ءاطخأ نم ئلوألا ةعبطلا يف دن امل تاحيحصتو ةيانع ةدايز

 .هلضفو هنوع ىلع دمحلا هللو «ةيادهلا یلع يلمع لالخ

 مامإلل ءاهل ْمْظَن :يدتبملا ةيادب باتك ىلع ةيملعلا لامعألا نمو #



 ۳۵ ينانيِغْرملا مامإلا فّلؤملا ةمجرت

 ةنس یفوتملا ؛ينميلا يلياهلا سوم نب يلع سيرك يبآ نيدلا جارس
 . ؟يدتبملا ةيادب مظن يف يدتقملا و يدتهملا ۾ ر : هامس ۹
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 ست ةخبش هم . دعو تیپ نیسمخو نیتئامو فالآ ةعبرأ يف عقيو

 :هلوأ يف ءاج دقو «ةقرو 177 يف تءاج

 يِذغ دق مولعلاب جارّسسلا ینکی يذلا ركب وبأ لاق دق عبو

 لياهلا مامّعلاک ءازج وجري يليماهلا ئسوم نب يلع لج

 هروهشملا يدتبملا ةيادب هّروشَملل ملا باتك اذه

 ها .ريغصلا عماجلا باتك مث يرودقلا رصتخم تو دق ذإ

 ةئام يف «ةموظنملا هذه رخآ يف ضئارفلا باتك يلماهلا لمكأ دقو *

 بتكي ملو «ضئارفلا باتك .نع الخ دق يدتبملا ةيادب نإ ثيح «تيب

 :اهيف لاق امك يلماهلا كلذ يف هنع بانو ءائيش هنم ينانيغرملا

 ةيادبلا يف كورتملا اهركذ يف ةيادهلا بحاص نع هب تب

 ةرهوجلا بحاص وهو ءاهيظان ذيملت ةيلماهلا ةموظنملا حرش اذكهو *
 ردبو مالظلا جارس» :هامسو ء(ه٠٠۸ت) دادحلا نب يلع ركب وبأ ةريثلا

 .575/5 لماشلا سرهفلا رظنيو یو هام

 نب رکبوبآ خیل ًامالعلا رخل مظن يااا مظن نمل امک *

 دقو «بالطلا ع هاش .(ه۱۲۷۰ت) «يئاسحألا ملا دمحم

 )١( مالعألا ۰۲۳۰/۲ نيفراعلا ةيده يف ةمجرت هل ۰1۷/۲

 ) )۲لماشلا سرهفلا :هِخَّسْنل رظنيو ۰۲۲۸/۱ نونظلا فشك ۰1۲/4 ۵1۷/۱۰.



 ينانْيِغرَملا مامإلا فّلؤملا ةمجرت ۲۹

 .ًاتيب (۱۹۵۰) يف ءاجو «تادایز عم ثلثلا وحن ئلإ هرصتخا

 «ةقرفتم ةلماك ًاتايبأ ًانايحأ فذحی هنأ :راصتخالا يف هجهنم نم ناکو

 ذخأي ًانايحأو يه امك يلماهلل يلصألا مظنلا نم ٍتايبأ ىلع انايحأ يقييو

 اذكهو «هیف فرصتيو هروح ًانايحأو حالا رطشلا مظنيو «تيبلا رطش
 .دارأ ام هب مّمتُي ادیدج ًامظن ةرياغم ةرابعب غوصي ًانايحأ

 ٍةفيطل تاقيلعت عم .ةحفص ۲۲۷ يف فيطل دلجم يف ٌعوبطم وهو
 .هب عفنو «هللا هظفح ركب يبأ نب دمحم نب ئيحي ذاتسألا فلؤملا ديفحل

 ينغلا دبع نيسحل «بالطلا ةفحت حرش باهولا حتف ًاثيدح عبطو
 .يناكنمن نمحرلا دبع روتكدلا قيقحتب ء«ه755١ت «يكملا

 . دينع ريغ یوتفلا لهأل وهو ديزملاو سينجتلا -۲

 ةيهقفلا لئاسملاب ةصاخلا «يفنحلا بهذملا ىلع ئواتفلا بشك نم وهو
 ملو ءاهماكحأ اوطبنتساو «نورخأتملا ةيفنحلا ءاهقف مهیآر اهيف ئدبأ يتلا
 .يفنحلا بهذملا ءاملع نم نومدقتملا اهيلع صني

 «نورخأتملا هطبنتسا ام نايبل باتكلا اذهو» :هتمدقم يف فلؤملا لاق دقف

 ها .«ةياورلا يف مهنع ذش ام الإ «نومٌدقتملا هيلع صني ملو

 مامإلا هخیش هب ماق ام ٌمامتإ وه هيف ينانيغرملا مامإلا لمع ناكو
 هذه عمجب أدب ثيح .؛(ه0515ت) زيزعلا دبع نب رمع ديهشلا ردصلا

 مامإلا همتأف ءهمامتإ لبق هللا همحر يفوتو «نيرخأتملا بتك نم لئاسملا

 .ديزملاو سينجتلا ةمدقم يف ءاج امك «ينانيغرملا

 كلت اهنم ممَج يتلا بتکلاو رداصملا هتمدقم يف ينانيغرملا ركذ دقو



 تست تاپ اپ ۳ ينانيِغْرملا مامإلا ّلؤملا ةمجرت

 ىلع اهقّسنو اهبترو «نیفرح وأ فرحب اهنم لكل َرَمَرو ءاهماكحأو لئاسملا

 .هقفلا باوبأ

 ۲۱۷و «ًاباتک ۲۸ يف هميسقت يف ديزملاو سينجتلا باتک ءاج ثيح

 هبقعأ مث «ةلأسم (۲۲) هيف َرَكَذَو «ملعلا بابب ًاثدتبم ءالصف ۱۸۲و باب

 رخآ ىلإ اذكهو .جحلاو موصلاو «ةاكزلاو «ةالصلاو «تاراهطلا باتكب

 .باتکلا قّقحم اذه رکذ امک فلا باوبآ

 .ةلأسم (۱۳۵۷) جحلا باتک رخآ ىلإ یواتفلاو لئاسملا ذدع غلب دقو

 «یواتفلا بتك جهنم ىلع ایم ءراصتخالا يه هيف فلوملا ةقيرطو
 لاق لب ءاهركذي يتلا ماكحألل تالیلعتلا وأ «ةلدألا ضعب نم هلخي ملو

 هللا هدمغت نيدلا ماسح دیهشلا ًداتسألا لجألا مامالا ردصلا نأو «...»

 یفینصت يف ًةبلهم اهدروآ «نائجلا ةحوبحُب هنكسأو «ناوضرلاو ةمحرلاب
 راتخملاب یفتکاو «ةدئازلا لاوقألاب یمرف «فيلأت نسحاب ةفّلؤم اهَعَمَجو
 ها .«...لئالدلا اهل ركذو «ةدئافلا نم

 نيعضوم يف هنع لقنو «ةيادهلا باتك لبق ينانيغرملا مامالا هلآ دقو
 .تايانجلا باتك يفو «ةعفشلا باتك يف «ةيادهلا نم

 قيقحتب «جحلا باتك ریخآ ىلإ باتكلا لوأ نم ةعطق تعبط دقو
 مالساب ةيملاعلا ةيمالسالا ةعماجلا يف ذاتسألا «يكم نيمأ دمحم روتکدلا

 راد يف همدق ثيح «ریتسجاملل هتلاسر عوضوم ءزجلا اذه ناكو «دابآ

 ءةيمالسإلا مولعلاو نآرقلا ةرادإ يف «نیدلجم يف عبطو «ةرهاقلاب مولعلا
۳ 

 ! ؟هققحم اهقلع ادج ةليوط شاوح عم به۱۲/۱ «يشتاركب



o, 7يتئنْيِغْرَملا مامإلا فّلوملا ةمجرت ۲۸  

 . تادایزلا -۳

 هل مجرت نمم ينانيغرملل ًابوسنم باتکلا اذه َرَكَذ نم ىلع فقأ مل
 نم رثكأ يف هيلإ ازع دق هّسفن ينانيغرملا تير یلاعت هللا نم قیفوتب نکلو
 :لاق كولمملا ةيانج «تایانجلا باتک يف :اهنم «ةيادهلا يف عضوم

 .«یلاعت هللا قيفوتب «تادايزلا يف اهانركذ دادضأو ٌرئاظن ةلأسملا هذهلو»

 بحاص ُفّنصم وهو :ينيعلا لاق ثيح ۰۱۵۸/۱۳ ةيانبلا رظنيو با

 ۱ ها .ةيادهلا

 هيعدي ام باب رخآ يف «یوعدلا باتک يف «ةيادهلا يف ًاضيأ هيلإ ازعو
 اذه اهلمتحی ال دادضأو رثاظن ةلأسملا هذهلو» :لاق ثيح «نالجرلا

 ۲۲۹/۱۲ ةيانبلا رظنیو ها .«تادایزلا يف اهانرکذ دقو ءرصتخملا

 قرفلا انرکذ دقو» :لاق نیدبعلا دحأ قتع باب «قاتعلا باتک يفو

 ها .«تادایزلا يف اهتاعیرفت مامتو

 ةعيبط نع ءيش فرعی ةليلقلا صوصتلا هذه لالخ نم اذکمو

 نم ينانيغرملا اهیف رثکآ يتلا ةلوطملا ةطوسبملا بتکلا نم هنأو «باتكلا

 .اهيلإ عوجرلل ؟یراقلا لدو «لئاسملل دادضألاو رئاظنلاو تاعیرفتلا رکذ

 عسوت يتلاو «لئاسملا لئالد رکرب ةصتخملا بتکلا نم وهف ًاضيأو
 يف ٌرصتخم باتك وهف ةيادهلا باتک امأو ءاهيلإ ةيادهلا *یراق ازعو ءاهيف

 .هیلع فقآ ملو هلک كلذ نع قیضی هلئالدو هعورف

 .هللا همحر نسحلا نب دمحم مامإلل «ریبکلا عماجلا حرش ٤-



 ۲۹ يئانيِغْرَملا مامالا ّلؤملا ةمجرت

 يف يدادغبلاو ۰۳۸۲/۱ نونظلا فشک يف ةفيلخ يجاح هّرکذ دقو

 .هنع رخآ ءيش ىلع فقآ ملو ۰۷۰۲/۱ نیفراعلا ةيده

 . كسانملا نم ةّدِع يف كالا ةع 5

 لع :۱۰۸/۵ ةيانبلا يف هاّمسو ۰۱84/۲ ةيادهلا يف همسا ءاج اذکه

 ةّدعا :۱۱۳۰/۲ نونظلا فشک يف همسا ءاجو ««كسانملا هلع يف كسانلا

 .«جحلا كسانم» :۷۰۲/۱ نيفراعلا ةيده يفو ء«كسانملا يف كسانلا

 «عسوتلل هيلإ ازعو «ةيادهلا يف جحلا باتك يف ينانيغرملا هركذ دقو
 اندروأ دقو «تاوعدلا ضعبب راثآلا تدرو نإو ءاش امب وعديو» :لاقف

 قيفوتب ««كسانملا نم ٍةَدِع يف كسانلا ةَّدع» :ب مجرتملا انباتك يف اهليصفت

 .هنع رخآ ءيش یلع فقأ ملو ها .«ئلاعت هللا

 . ينامثعلا ضئارف -"

 يدادغبلا كلذكو ۰۱۲۰/۲ نونظلا فشك بحاص اذهب هاّمس دقو

 عضوم يف نونظلا فشك بحاص هاّمس نكل ۰۷۰۲/۱ نيفراعلا ةيده يف

 .ضئارفلا باتك : ١555/7 رخآ

 ملاع نیبک خيش يتانيغرملل ناك هنأ :مسالا اذهب هتيمست ببسو

 دق ناكو «بهذملا يعفاش «نامثع :هل لاقي «هردقيو هّلجُب ناكو «ريرحن

 هلمكأو ينانيغرملا ءاجف .هليكي ملو ١ ضئارفلا ماكحأ يف ًاباتك فلآ

 هحراش مالك يف يتأيس امك ءاذه هخيشب ارب ؛مسالا اذهب هامشو هدو

 .يدنجلا ينسحلا نب يلع مامالا

 ييارسلا ميهاربإ نيدلا جاهنم ٌرَخآلا هخراش اذه ىلإ راشآ ًاضيأو

 :لاقف «هتمدقم نع ًالقن ١75١1/7« نونظلا فشك يف هداقم رکذو



 ينانغرملامامالا فّلوملا ةمجرت ۳.

 هيف بغر دقو «ينامثعلاب بقلپ ٌعومجم اذه :دمحلا دعب اهیف لاق»

 .هرخآ ىلإ «...ينادلاو يصاقلا
 ی

 نامیلس نب ميهاربإ نيدلا جاهنم خیشلا حرش :اهنم «ةدع حورش هلو
 ب 1 و

 .هرخآ ىلإ ...برضلا ةسناجم نع لاعتملا هلل دمحلا :هلوأ «ییارسلا
00 ۳۹ 

 يردركلا دمحم نب دومحم نب ليعامسإ نيدلا دشر هخیش نأ هيف ركذ

 حتافم :ب هامسو ءاهيلع دازو ءاهعمجف «ةيرورضلا لئاسملل دئاوف بك
 .ه١۷۷ ةنس «مزراوخ يف هنم غرفو «لافقألا

 ؛ماحرألا يوذو «درلا :ركذ نع ضرعأو «ينامثعلا خيشلل نتملا ناكو

 هئاهتنا دعب رکذو «ينانيغرملا هحلصأف «ماكحألا تاعیرفت نم امهادع امو

 .بتک ةدع نم دئاوفو دئاوز

 حیحصت ىلإ هجايتحال ال ؛ًاعضاوتو « هخیشل يأ - هل ًاماركإ كلذو

 هلضف ةرثکو «هلثم مدعو «- ينانيغرملا يأ - هملع ةرازغ عم «هريغ باتک
 ها .«هدنع نم باتك فينصت ةردقو

 نب يلعل ءاذه ريغ هل رخآ حرش نم ٍةخسن ىلع تفقو دقو :تلق
 خيراتو )٠٠٠٠(« مقرب «لوبنطساب ةيناميلسلا يف «يدنجلا ينسحلا دمحم
 .«يولعلا ضئار» :هامس «ةقرو ۶ يف عقتو .ه۷۹۲ ةنس ةخسنلا هذه

 :هتمدقم يف ءاج

 نب يلع «ينغلا یلاعت هللا ىلإ ریقفلا دبعلا ناف :دعبو «...هلل دمحلا»

 (فّلأ) حَمَج دقو «...هاوس نمع ئلاعت هللا هانغآ «يدنجلا ينسحلا دمحم
 خیشلا :ةرثانتم دئارفو «قرئاكتم دئاوفل ًاعماج ًاباتك ءاملعلا نم فلس نمم

 ةلملا نایب يف ةياردلا ةيار ٌبصان «ةيادهلا بحاص ؛لجالا ٌمامالا



 ۳۱ ينانيِغْرَملا مامإلا فّلؤملا ةمجرت

 .هيلع هللا ةمحر ينانيغرملا ينادشرلا ركب يبأ نب يلع نسحلا وبأ «ةيفينحلا

 بلطو «مالسالا لهأ ءاهقف هيف بغرو «مانألا نيب اميف رهتشا دقو

 فدکی ًاحرش هل بتكأ نأ نالا ضعب ينبغرو «ناوخإلا ضعب ينم
 ءاملعلاو «ماركلا ةذتاسألا نم اهئدفتسا دئاوف عم «لئالد لمتشيو «هّلئاسم
 حرش مامتإ يل یلاعت هللا رسي املف «كلذ يف تعرشف «هللا مهمحر ماظعلا

 ئلاعت هللا نم ًايجار «يولعلا ضئار :ب هّنيمس نأ بسان «ينامثعلا ضئارف

 :لاق مث «...باسح ريغب رجألا

 مامتإب لغتشا هللا همحر نيدلا ناهرب لجألا مامإلا خيشلا نأ وه ...
 ٌةجوو .هتقو يف هلثم نادقفو «هريغ فیلأت ئلع هتردق عم «هريغ باتك

 ملاعلاو «ينابرلا ريبكلا خيشلل 5 مركأ هللا همحر هنأ وه :رذعلا

 لوقب ًالمع ؛هيلع هللا ةمحر «بهذملا يعفاشلا نامثع :ينامثعلا ريرحنلا

 نم هب أدبي ام لوأ «... هللا هعفر :عضاوت نم :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 ها .«... :نائيش تيملا ةكرَت

 .حرشلا نيبو «ينانيغرملل نتملا نيب ةخسنلا هذه يف رّيمي ملو
 . يدتبملا ةيادب حرش يف يهتنملا ةيافك ۷

 «ةريثك لئاسم ىلع لمتشم ءٌريبك ةيادبلل حرشو میظع باتک وهو
 :ةيادهلا ةمدقم يف ينانيغرملا هوم هيف لاق «ةبيرغ لئالدو

 هللا قیفوتب اهحرشآ نأ «يدتبملا ةيادب» :أدبم يف دعولا یرج دقو»

 غوسب دعولاو «هيف تعرشف ««يهتنملا ةيافك» :ب همسر احرش یلاعت
 نم ًاذْبَ هيف تنبت «غارفلا ءاکتا هنع «یکتآ داکآ نيحو غاَسملا ضعب

 ىلإ ةيانجلا نانع تفرصف «باتکلا هلجأل رجهي نأ تیشخو «بانطإلا



 ينانيِغرَملا مامإلا ّلؤملا ةمجرت ۱ ۳۱

 ها .«...ةیادهلا» :ب موسوم رخآ حرش

 كلذو ءًاعضوم نیرشع نم رثکآ يف يهتنملا ةيافك ىلإ ةيادهلا يف ازعو
 وأ عابشالا دح ىلإ عسوأو رثكأ نایب ىلع *یراقلا ليحُي نأ ديري نيح

 رئاظنو «ئرخأ ةريثك عورف یلع ةلالدلل وأ «متأو لوطأ ةلأسملل حرش

 ءاملع لاوقأ نایب يف مسوتلل وأ ءاهيلإ لَحرُي ةبيرغ لئالدو .اهل ةدیدج
 .هخیاشمو بهذملا

 ينانيغرملا هرکذ امم تالاحالا هذه ةعيبط نّيبت يتلا صوصنلا هذه نمو

 :ةيادهلا باتك يف هسفن

 يف هيف مالکلا انلوط دقو» :بلطلا لئاسم يف «ةعفشلا باتك يف لاق

 ها .«ئلاعت هللا قيفوتب «يهتنملا ةيافك

 نم متأب يهتنملا ةيافك يف هانحرش دقو» :دوقفملا باتك رخآ يف لاقو

 ها .«اذه

 يف ًاعبشم هانحرش دقو» :ةمسقلا رخآ يفو «ةعفشلا باتك يف لاقو

 ها .«يهتنملا ةيافك

 ةيافك يف اهانركذ تاعيرفتو ليصافت اهيفو» :ةيهاركلا باب يف لاقو
 ها .«يهتنملا

 ها .«يهتنملا ةيافك يف اهانبتک ةريثك ٌرئاظن اهلو» :ةيهاركلا يف لاقو

 اهانتبثأ دقو «خياشملا لاوقأ هيف ترثك دقو» :بصغلا باتك يف لاقو
 ها .«يهتنملا ةيافك يف



 ۳۳ ينانيِغْرملا مامإلا فّلؤملا ةمجرت

 يف ريبكلا عسوتلا ىلع حوضوب لدي امم ءصوصنلا نم اذه وحنو
 .ةديدع بناوج يف كلذو يهتنملا ةيافك

 :هنع ١78/9 ةيانبلا يف ينيعلا لاق دقف :هنادقفو هدوجو نع امأ *

 ها .«رصمو ماشلاو قارعلا رايد يف دجوی مل «مودعم باتك وهو»

 ها .«دوقفم مویلا يهتنملا ةيافكو» :اضيأ 1۵/۸ ةيانبلا يف لاقو

 ها .«ٌريزع وهو «ةيادهلا لبق هفَتص» :لاق ۱۲۳/۸ ةيانبلا يفو

 عقي مل «میظع لفاح ٌباتک وهو» :۱۸۸/۱۳ ةيانبلا يف هل ًافصاو لاقو

 ها .«دنهلا دالب يف دوجوم هنإ :ليق «رايدلا هذه يف

 باتك هنأ هنع ركذُيو» :هلوقب ۳۹6/۱۳ ةيانبلا يف ًاضيأ هفصو امك

 ها .«ةبيرغ لئالدو قريک لئاسم ىلع لوتشم «ميظع

 يف ۲۰۳۲/۲ نونظلا فشك يف (ه594١1ت) ةفيلخ يجاح لاقو

 ها .مورلا لهأ نم ٌدحأ هيلع علّطي مل :ةيشاحلا

 حاتفم يف (ه958ت) هداز يربك شاط لاقف .همجح نع امأو *

 هنع اذه لقنو «ها .«ةدلجم نينامث وحن يف وه» :۲۳۸/۲ ةداعسلا

 .ةيادهلا ىلع هتيشاح ةمدقم يف يونكللا

 «هنم اهنآ ىلع لماشلا سرهفلا يف ةسرهفملا عطقلا ريوصتل تيعس دقو

 ةيادهلا حرش ةيافكلا نم اهنأ نّيبت :ةروصلا ءيجمو راظتنالا دعب نكلو

 .هنم ءيش ىلع فقأ ملو «نيسرهفملا نم أطخلاو «يمزراوخلل

 .لزاونلا تاراتخم ۸

 سیلو «ةيادهلل ةبسنلاب رصتخم هنكل هلك هقفلا باوبأ يف باتک وهو



 ينانيغرملا مامإلا فّلؤملا ةمجرت ۳

 كلام مامالا فالخ رکذ نم رثکی هیفو «فلؤملل ةمدقم هنم عوبطملا يف
 .مهریغو ضفاورلا فالخ ًانايحأ رکذیو «هللا امهمحر يعفاشلاو

 تالیلعت دوجو عم «هریغ دنع اهدجت نأ لق لزاونو ةريثك ٌحورف هیفو
 .هريغ دنع اهدوجو ردنی ةيهقف باوبأل نيوانع هيف كلذكو «لئاسملل ةليلق

 دمحأ/د قيقحتب «ةحفص ۷۳۰ يف «رلحاو رللجم يف عوبطم وهو

 ‹«ه١١٤٠ ةنس «لوبنطسإب داشرإلا ةبتكم يف ئلوألا ةعبطلا ترشُنو «شنوغ

 يف رظنلا ةداع نم دب ال نكلو «باتكلا ءايحإ ىلع ميركلا ققحملا ركشيو
 .حیحص رطبضو «هل ميلس صن تابثإل ؛ دیدج نم باتکلا

 ٩ ينانيغرملا خویش مجعم :

 نم بّتکو ۰۳۲۳/۲ ةيضملا رهاوجلا يف يشرقلا مسالا اذهب هاّمس دقو

 رهاوجلا يف اهثب ةردان دئاوف اهنم قلعو «اهنع لقنو «هل ةخسن ةخيشملا هذه

 .ةخيشملا :اضیآ هامسو ءةرم نیرشعو سمخ (۲۵) وحن يف ةيضملا

 يف ينانيخرملا ذیملت يجونررلا :ةخيشملا :مساب لبق نم كلذک هاّمسو

 ۰۱6۲ ص ةيهبلا دئاوفلاو ۰۹5ص ملعتملا میلعت

 .مهنع َذَخَأ نيذلا هخیاشم ءامسآ مجعملا اذه يف ينانيغرملا عمج دقو

 ةعوفرم ثيداحأ اهيف يوريو ءهسفنل اهعمجو هتک یهنع یورو < لو

 .لصتملا مهدنسب مهقيرط نم

 اهیف يوري ًاضيأو مهنع هاور امو «هل هخیاشم تازاج) اهیف ركذي امك
 ةيضملا رهاوجلا تالوقن نم هلك اذه رهظیو «ةقئاف ةقئار ًاراعشأ مهنع ًاضيأ

 .هریغ دنع هدجت ال امم هنع



ts . 5ينانيغرملا مامالا فّلؤملا ةمجرت هه  o 

 ٠ عوفرملا یقتنم .

 يف مهضعب ككش دقو «باتكلا اذهب قلعتي مالك يأ ىلع فقأ مل
 فيلأت هلعل :هرکذ نيح ۱۸۵۲/۲ نونظلا فشك يف لاق یتح «هيلإ هتبسن

 .ه۵۹۳ ةنس یفوتملا «ينانيغرملا ركب يبأ نب يلع نيدلا ناهرب مامإلا

 .بهذملا رشت ١

 .هومجرتم هل هرکذ نکل «هنع مالك يأ ئلع فقأ مل

 بتك رثكأ نمو «هبّيك رهشأ وهو «يدتبملا ةيادب حرش ةيادهلا -۲
 ثيدحلا يتأيسو «هدعب ءاج نمم ةيانعو ةءارقو ًاراشتناو ًادامتعا ةيفنحلا

 .يدتبملا ةيادب :هلصأ نع كلذكو «ئلاعت هللا ءاش نإ صاخ لکشب هنع
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 ةيادهلا باتك ىلع ءاملعلا ءانث ۳1

 ةيادطا باك ىلع ءاملعلا ءانث

 اوربخ نمم ةيفنحلا ءاهقف رابک نم ةيلاع تاءانث ةيادهلا باتک لان دقل

 كلت نمو «هوحرشو هوبحصو هوسرد نممو «هوفرعو "باتکلا اذه
 :اهیلع تفقو يتلا ةغلابلا تاءانثلا

 حرش ةياهنلا ةياهن» يف (ه۸۹۰ت) يبلحلا ةنحشلا نبا مامالا لقن -۱

 ةبطخ ىلع مالکلا رخآ يف لاق هنأ «ةیاهنلا» يف يقانغصلا نع «ةیادهلا

 : هللا همحر فوملا

 ةيادهلا بحاص مالسالا خيش نبا نیدلا ٍدامع مامالا ءاشن نمود

 :ةيادهلا قح يف هللا امهمحر

 محلا ولجیو هيبلاط ئلإ نئدهلا يِدهُي ةيادهلا باتک
 ها .ینملا ئصقأ لان هلان نمف . اججلا اذ اي هظّمحاو همزالف

 ةنس يف فلتخم) «ةعيرشلا ردص نب دومحم ةعيرشلا ناهرب لاقو ١-

 تیاقولا باتك ةجابيد يف (نماثلا فصتنم وأ يرجهلا عباسلا رخآ يف هتافو

 :ةيادهلا فصي وهو

 ميظع «ردقلا ليلج بات ٌرخاز جاوم ٌرحبو خاف بانک وهو»
 «هئانسح تّمت دق «ناهربلا هاب « - رذقلا يلاع يأ  رّطَخلا رهاز «نأشلا

 حس رم رم مس

 ها .(هّنايآ ترهبو .هتاكرب تمعو



 ۳۷ ةيادهلا باتک ىلع ءاملعلا ءانث

دمحأ نب دومحم ةعيرشلا جات مامإلا لاقو -
 يف ""ةعیرشلا ردص 

 باتک حرش نم ْئهتنا دقو فیادهلا ةياردل ةيافکلا ةياهن :هحرش ةمدقم

 :ةيادهلا باتک َرْكَذ نيح لاق به 1۹۲ ةنس جحلا
 و ا ا 1 ره

 لثم مانألا حمس عرقي ملو «هيناثب مانألا نيع لحتكت م وهو»
 م و

 ها .«هیناعم رد هُعِطاَقَم 6 یعلاطم رهز « هعئادب مج « هينابم

 :ةيادهلا حرش ةياهنلا ةمدقم يف (ه۷۱ 4) يقانغنصلا مامإلا لاقو -4
0 2 

 نیرصبملا تافّئصم لالخو «نیرخأتملاو نیمدقتملا بیک نيب نم منا

 عم «ةياردلا نوتمو «ةياورلا لوصال ةيداه «ةيادهلا ةمجن :نيرّصبتملاو
 .ينابملا ءاحصأو هقفلا رقفو «يناعملا ءابنإو ظفللا رصف

 لوصاب E «ةزجعُم Es تقطن نكلو و م ةقرشم تعلطف

 يناعملا اهنم لست نياوقب جل ةكفملا عورفلا اهنم - فشکنت يأ - رفت

 نع قيضيو «ریرحتلا لمانأ اهدماحم ركذ نع لكت هجو ىلع .فّتکملا
 ها .«...  فُحّصلا نم ةمزحلا يأ - ريباضألا جاردآ اهيناعم قصو

 دومحم نب دوعسم نب هللا ديبع :وهف ديفحلا رغصألا ةعيرشلا ردص امأو )١(

 نم وهو «هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع يباحصلا دافحأ نم «يراصنألا يبوبحملا
 ٌروهشم حرش اذه ديفحللو «ةيادهلا رصتخم ةياقولا باتک ةعيرشلا جات هدج هل فلأ 2 : ۰م 3

 يف امك «ه۷٤۷ ةنس یفوتملا «ةياقُتلا يف ةياقولا رصتخا يذلا وهو «ةياقولا ىلع

 .١١١ص ةيهبلا دئاوفلا
5 5 00 0 f ۰ ۰ ۰ 0 .. ۰ ۰ 

 اهل :رع :ةملکو .ةلمهملا ءارلاب .رع :یرخآ ةخسن يفو ءزع :ةخسن يفو (۲)

 .ةرجملا نود «بكوك هنأ :ماقملل اهبسنأ «ةريثك ناعم



 ةيادهلا باتك ىلع ءاملعلا ءانث ۳۸

 ةياهنلا ةياهن هحرش ةمدقم ىف (ه۸۹۰ت) ةنحشلا نبا لقتو 5

 - نیدلا لالج فیرشلا مامالا ةيادهلا حراش نع ةيادهلا ىلع ءانث

 :هحرش نع لاق نکل «ةمجرت ىلع هل فقي مل هنأ ةنحشلا نبا صنو

 يف لاق - حورشلا نم تر سس تاع رف

 ىلع ةيوطنملا «عورفلاو لوصألاو هقفلا يف ةعماجلا بتكلا نإ»

 ةّمجو دحلاو ةياغلا اهب طيحت ال «ةريثك عومسملاو لوقعملا تكن فئاطل
 يمّنصم عمجأ اهنيب نم ةيادهلا باتك نأ ريغ لاو ءاضتخإلا اهبعوتسي ال

 «ةياورلا نويعل ةلجسم «ئوحأو لئاسملا تاهمآو «تاعقاولا لوصأل

 .لئالدلا نوتمو

 «هتالضعمل Eee ‹هتالکشمل ًافشاک «ةيادبلل ارش ناک نإو هنإ مث

 ريراحن نم اهنع فشكي ال راتسأ هارو ٍةبجتحم رارسأ ضماوغ هيف نأ الإ

 عئادب جارختسا يف مركأو «قيقحتلا يف ظقيتلا لامک یثوآ نم الا ءاملعلا
 ها .«قيفوتلاو ةيلزألا ةيانعلاب تکنلا نساحمو «رقفلا

 «يراجسلا دمحم نب دمحم يكاكلا نيدلا ماوِق مامإلا لاقو -۲

 ًافصاو «ةيادهلا حرش يف ةياردلا جارعم :هباتك ةمدقم يف (ها/44 ت)

 :ةيادهلا

 ءةياردلا نونف نم ْنفلا اذه يف هْعَمَج نكمأ ام لكل عیاج ٌباتک»

 دقو ءِرَظَ قيقدتو کف دیرجت دعب الإ فرعي ال ثيحب «ةياورلا نويعو

 ها .«نوققحملا خیاشملا هسیردتب لغتشاو «نوحراشلا هحرش



 ۳۹ ۱ ةيادهلا باتک ىلع ءاملعلا ءانث

 :ةيادهلل ریبکلا هحرش لوآ يف (ه۷۵۱) يناقتالا مامالا لاقو ۷

 :ةنس نیرشعو ًاعبس هحرش يف يقب دقو «نايبلا ةياغ
 ةيادبلا حرش يف ةيادهلا :باتک حرشآ نأ ينم سيتلا دقف ۰... :دعبو»

 :ةیادهلا تاك «رابکلا باتک :ةیادهلاو راغصلا ةلمج نم انآ :تلقف «...

 اهیفو «ينابملا قيثو «يناعملا قيقد «لحاس الب «قيمع ٌرحبو «قينأ 2

 1 .لقاعلا اجح ينامأ

 نإ :لاق هحور هللا سّدق ينفغيرخلا نيدلا ناهرب يخيش تعمسو

 كلت يف ًامئاص ناكو «ةنس ةرشع ثالث اهفينصت يف يقب ةيادهلا بحاص
 اذإف ءّدحأ هموص لع َملَّطي الأ ٌدهتجي ناكو ءًالصأ هراهن رطقُي ال ةدملا
 ّدحأ همعطُي ناك :حار اذإف رو هّلَخ :هل لوقي ناك :هماعطب همداخ نت
 هباتك هعروو هدهز ةكربب ناكف «نيكاسملاو ءارقفلا نم مهريغ وأ ةبلطلا

 ها .«لوبق يأ ءاملعلا نيب ًالوبقم ًاكرابم

 هباتكل هتمدقم را نو شر ًاضيأ همایص نع ربخلا اذه رکذ دقو

 ۲ .امهریغو «ةيانبلا ةمدقم يف ينيعلاو «ةيانعلا

 ةفرعمب ةيانعلا :هباتک ةمدقم يف (ه۷۷۵ت) يشرقلا مامالا لاقو ۸

 :ةيادهلا ثيداحأ

 باتکب لاغتشالا میلع انباحصأ نم ءاملعلا يعاود میرکلا هللا فو دق»
 .هتدئاف مظعو «باتکلا اذه ةلالجل الإ كاذ امو «ةيادهلا

 انخويش نم ٍةعامج يف « يقانغصلا نيدلا ماسح مامإلا ةيادهلا حّرَشف

 ها .«اهب ءانتعالاو ءاهيلع يشاوح عضوب انباحصأ َرثكأو «نيرخأتملا نم
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 «فيناصتلا اورثكأ مهنع هللا يضر انّياحصأ نأ ملعاو» :ًاضيأ لاقو -4

 اندلب يف نيلغتشملا ثحبو «نیسردملا سيردتل اهنم رهّتشاو ءاهيف اوعونتو
 فقصالخلاو ةيادهلا باتك :- مالسالا دالب رئاسو یلاعت هللا اهامح  رصم

 ها .«ناليلج نامامإ امهفّنص «ناميظع ناباتك امهو

 يف ةعقاولا ءامسألا بيذهت :هباتك ةمدقم يف ًاضيأ يشرقلا لاقو -۰

 ؛بّتکلا نم مهيديأ يف ام ةيادهلاب سانلا كرت دقو» :ةصالخلاو ةيادهلا

 ءاهب سانلا ئنتعاو ثحبلا قيقدتو «بهذملا قيقحت ىلع اهلامتشال
 3 .«تاحورشلاو يشاوحلا اهيلع اوعضوو

 يباتكب مهسورد يف نيعّلوم اننامز لهأ تيأر» :ًاضيأ لاقو ١

 ها .«ةصالخلاو «ةيادهلا

 :ةيادهلا حرش ةيانعلا ةمدقم يف (ه٦۷۸ت) يتربابلا مامإلا لاقو ۲

 لوصأ ىلع هئاوتحال «ةيادهلا َةَّئِمَل :ةيادهلا باتك ناف :دعب امأ»

 52 نم هِظافلأ نواعم ْتّصَلَخ «ةياورلا نوم ىلع هئاوطناو «ةياردلا

 َدَرَبف «بانطإلا جَرْهَبو «زاجيإلا میر نع هیناعم دوقن تّلَحو «باهسالا

 .زیجو ینعم نم ًابکرم «زیربالا زور

 مدح لوقعلا يفو هر راکفالا يفو «هثبوذع لیصافملا يف تشم

 يف هلاطل ترو «اهنیاعم يف هرهاوج تی امیرف "كلذ عمو
 ها .«اهنماكم

 يقشمدلا دمحم نب يلع نب يلع ّزِعلا يبأ نبا مامالا لاقو -۳

 :«ةيادهلا تالكشم ىلع هيبنتلا» :هباتک ةمدقم يف (ه۷۹۲ت)



 ۱ ةيادهلا باتک ىلع ءاملعلا ءانث

 هةفینح يبأ بهذم يف ةفكصملا بتکلا لجأ نم وه ةيادهلا باتک»

 نودمتعی «باحصالا نيب اهرهشأو «تئاوف اهرثکاو ءًاعفن اهرزغآ نمو

 ۱ " .ءاتفالاو مکحلا يف هيلع

 سوردلا هنم اوقلأو .يشاوحلا هيلع اوبتكو «مهنم ةعامج حرش دق

 ةحصو «هظفل نسحل الإ كاذ امو ظفحلا ىلع هلوط عم مهضعب هظفحو
 ها .«ئلاعت هللا همحر هفصم نأشل يميظعت عم ۰...بهذملل هلق

 يف (ه۸۵۵ت) دمحأ نب دومحم ينيعلا نيدلا ردب مامإلا لاقو - 6

 :ةيادهلا حرش ةيانبلا ةمدقم

 ءالضف هب ٌَرَخافتو «فلسلا ءاملع هب جابت دق ةيادهلا باتك نإ

 يف نيردصتملا ةرخفو «مهسرادم يف نيسردملا ةدمع راص ئتح .فّلخلا

 .ناكم لك يف هنوسرادتيو «نامز لك يف هب نيلِغتشم اولازي ملف .مهسلاجم

 ًالمتشمو «قئاقحلا زمرل ًاعماجو «قئاقدلا زنکل ًايواح هنوكل كلذو

 ةطاحإ يف ًايفاكو يواحلا رارسأ ةصالخب ًايفاوو «ئوتفلا راتخم ىلع

 .تاعقاولا ةبوجأ يف ًايفاشو «تاثداحلا

 ىلع ًاسّسسؤمو «ةبيرغ دئاوف ىلع ًالّصفمو «ةبيجع دعاوق ئلع ًالّصؤم
 بيترتو «ةريثك لئالدو «ةريزغ لئاسمو «ةنيصَر لوصفو نيم لوصأ
 ۱ ها .«قيقح بيكرتو «قينأ

 يناثلا لصفلا لوأ يف (ه۸۹۰ت) يبلحلا ةنحشلا نبا مامإلا لاقو 6

 :ةياهنلا ةياهن :ةيادهلا ىلع هحرش ةمدقم نم

 مل يتلا ءاهلانَم يف ةزجعملا ةدّرفملا بتكلا نم ةيادهلا باتک نإ»
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 باب يف عرف هيف سيل ءاهلاونم ىلع جّسني ملو ءاهباب يف اهلثم فتصي

 .لصأ ىلع لوصألا نم لّنتی وهو الإ لصف الو
 ةمالعلا نأ ئلاعت هللا همحر ةمالس نب نيدلا ردب ةمالعلا يخيش ينربخآ

 دنقرمس نم حلاصلا كلملا هّمدقأ امل (؟يئاسكلا) يناشكلا :نيدلا ريهظ

 «ناطلسلا رمأب هئاقلل اهؤاملع جرخ :نیدرام يف اهأشنأ يتلا هتسردم سردل

 ؛كلذ نم ءيش يف مهاراج الو ءثحب ةَمَش وتنبب مهنم ردحأ عم هَ ملف
 .كلذب ناطلسلا اوفرعو «هتعاضب ةلق اوّنظف

 :لاقف «ليق امب هل حّولو «سردلل هسالجإ موي هيلإ ناسا ف
 ءاش نم اهژرقی «ةیادهلا» هذه نکلو «ةارامملاو ةبغاشملا يتقيرط نم سبل

 :يودزبلا لوصأ نم ٍلصأ ئلع هنأ مل اهيف عرف لكف هلال ءالضفلا نم

 هل تررقأ :نیورام ءاملع نم كلذ لعف نمف :الإو ءزجعلاب يلع مکحی

 ها .«هملعب نيعمجأ اوفرتعاف ؛تنعذأو

 ۰۱۰۷4 مقرب) الم دارم ةبتكم يف ةيادهلل ةميدق ةطوطخم يفو 7

 عساتلا نرقلا لئاوأ يف اهْخّْسّن مت هنأ رهظيو .اهخنت خيرات اهيلع لّجسُي مل
 ‹يراصَحجَرَق نيدلا ءالع وهو ءاهرخآ يف خسانلا بتك دقو «يرجهلا

 ةيادهلا نقتأ نمم «رابكلا ءاملعلا نم هنأ رهظیو ءاهيلع يشحملا وه هنأكو

 .اهشياعو اهّربخو
 نم ءاهضعب يف ًاثحبو ةءارق ةيادهلاب هل ةزاجإ اهرخآ يف رک دقو

 نب نمحرلا دبع نب دمحم غئاصلا نبا نيدلا سمشب ريهشلا مامإلا هخيش

 يف ئرخأ ةزاجإو ۷۷۷ ةنس یفوتملا «تافنصملا بحاص 5

 ۸۰۲ خيراتب «يمزراوخلا نامعن ةيفنحلا خيش ريبكلا مامإلا نم ةيادهلا
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 .ةيفنحلا ةمئآ رابك نم هريغ نم یرخآ تازاجإو

 :هتناکم ٌوْلَعو «ةيادهلا باتك ةميق ًانيبم اهرخآ يف اهخسان لوقي

 «نيرهاملا حاورأ هيناعم حاير تعلقأاف تکرح «ةيادهلا باتک را اذه»

 تکرتو «- نيريحتملا يأ - نيرداّسلا لوقعك نيرهابلا لوقع هلئاقع ترّيصو

 دقف :هيلع َرَّثَع نمو «یراکس الو ةاَحْص ال «یراسآ ئراّيح هدویق ءاهقفلا
 .راربالاب قحتلاو ءزارسألا هيلع تلح

 هردص ّحَرشو «هللا هّمهلأ نم الإ هقئاقد هک غلبي ال باتك !معن

 ها .«...ليبسلا ءاوس ىلإ ةياده :همساك وهو «هألوتو

 هي يف یفطصم نب دمحأ هداز قر شاط ةمالعلا رکذو -۷

 نع مّلكتي وهو .ه۹۱۸ ةنس یفوتملا ۰۲۳۸/۲ ةدايزلا حابصمو ةداعسلا

 :لاقف «ةيادهلا باتک اهنم رکذو «ةيفنحلا دنع ةربتعملا بتکلا

 لحتکت مل رخاف باتک :- ةياقولا بحاص لاق امك - ةيادهلا باتك»

 نسحو «قئاقدلا هلامتشا عم هنأ :هلاوحآ فئاطل نمو «هیناثب نامزلا نيع

 ةقيقحلاب وهف «بلاط لک ىلع هرهاظب الهس عقو «ریرحتلا يف زاجیرلا
 :هحدَم نع توکسلا ناف .هفصو يف دحأ َعِلابُي الأ ئلوألاو «عنتمم لهس

 و م س

 .هح ذم

 بصنل هتمدقت يف (ه۱۳۹۷ت) يروثبلا فسوي خيشلا رکذو -۸

 :لاق هنأ (ه1707١ت) يريمشكلا هاش رونأ دمحم خيشلا نع ةيارلا

 يف نو باتك ةباثمب باتك ةعبرألا بهاذملا رافسأ يف سيل»

 هقفت يف «تامهملل عمجلاو «قئارلا هريبعت نسحو «موقلا مالك صيخلت
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 ها .«رّرغو رد اهلك تاملكب «سفن
 یاشنالا ةعارب هدنع» :ةيادهلا بحاص نع ًاضيأ يريمشكلا لاقو 4

 «ثاحبألا ضماوغ يف يبدألا ريبعتلا حاصفإ يف رهظي بدألا لضفو

 ءراهزألاو قئادحلا تارابع ةحاصف يف ةيزملا تسيلو «لئاسملا تالكشمو

 ها .«بتاكو رعاش لک قرط باب هناف «راهنألا ریرخو «مئاسنلا ركذو

 فلوت نأ ىلع دقت له :ءالضفلا ضعب ينلاس» :ًاضيأ لاقو -۰

 معن :تلق ؟ریبعتلاو ةقدلا يف «ةيادهلا حرش وهو «ریدقلا حتف لثم ًاباتك

 ها .«رطسأ ةدع ولو ءالك :تلق ؟ةيادهلا لثمو :لاق

 لثم هیقف فل ههقف يف ةيادهلا بحاص أش كردي ال» :ًاضيأ لاقو -۱

 ءردصلا ملع هملع «سفنلا يقف ةيادهلا نا ناف «راتخملا ردلا بحاص

 .«دیعبل امهنیب نوَبلا ناو «رافسألاو فحصلا ملع راتخملا ردلا بحاص ملعو

 ذاتسألا اذه نم تاملکلا هذهب كيهانو :ًابقعم يرونبلا ةمالعلا لاق مث

 ةفزاجم تسيل اهناو «لیلجلا باتکلا اذه ةلزنم يف رصعلا مامإ «مامالا

 باتکلا كرد يف تصاغ «ةبئاص ةقيقد ةركف نم تَّجَرَخ لب «ءارطإو
 هکرد نع اهجرخأ يتلا «موقلل هقيقحت َرَرد مدقف «بعتلاو ءاتعلا ةدباكمب
 ها .رهدلا نم ةهرب دعب

 ةمدقم يف (ه۱۳۹۷ت) يروُنَبلا فسوي خيشلا ةمالعلا لاقو -۲

 ينرَبلا يهلإ قشاع دمحم خيشلا يتفملا هّمالك لقتو «ةيارلا بصنل هتمدخ

 ناتلم ةعبط «ينيعلل ةيانبلا باتكل ٍةمدقم نم هبتك اميف ء(ه477١ت)
 :لاق «يناتلملا دمحأ ضيف قيقحتب «ناتسكاب



 0 ةيادهلا باتك ىلع ءاملعلا ءانث

 تیادهلا باتک لثم ةعبرألا بهاذملا نم هقفلا يف باتک مدخی مل»

 ظافحلاو «نيثدحملاو ءاهقفلا نم هقفلا يف باتک حرش ئلع تی ملو

 «ميظعلا لابقالا اذهب كيهانو «ةيادهلا باتک ىلع اوقفتا ام لثم «نينقتملا

 .لوبقلاب هايإ موقلا يقلتو
 :لثم «موقلا نايعأو ءرصعلا ٌمالعأ :نيثدحملا ءاهقفلا نم هحارتش نوف

 مامهلا نباو «يكاكلا نيدلا ماوقو «يناقتإلا نيدلا ماوقو «ينيعلا رظفاحلا
 يعليزلاو «ينيدراملا :لثم ظافحلا ةذباهج نم هیجرخم نمو «يساويسلا

 .يفنحلا اغبولطق نب مساقلاو ءرجح نباو «يشرقلاو

 «هيجّرخمو هیحراش يف نايعألا ءالوه لاثمآًافَتشو ًالضف هباتکل ئفكف

 !؟یراج وأ «لجاسُ ةيزملا هذه لهف
 ها .«يناَمي ديدحلا لوقصم لک الو بنا بوضخَم لك امو

 يف (ه۱۲۲ت ) يندملا ينربلا يهل] قشاع دمحم خیشلا لاقو -۳

 :لاق دمحآ دوعسم خیشلا قیقحتب «ناتلم «ةيانبلا ةعبطل هتمدقت

 ًابرغو ًاقرش فورعملا «ةيادهلا باتک :ينانيغرملا بک رهشآ ني»

 ةرمث هب ولحتو «هيقفلا ريرحُتلا ملاعلا ةريصب هب ولجت «ةسردم هنم ولخت الو
 ها .«هیبنلا بلاطلل لیصحتلا

 نیعئار نيتيب يف تخیص يتلاو «ةيادهلا ىلع ةليمجلا تاءانثلا نمو - 4

 خيراتب ةخوسنم «ةردان ٍةسيفن ٍةيطخ ٍةخسُت ةرغ ىلع امهثدجو «رعشلا نم
 مقرب) لوبنطسإب وباق بوط فحتم يف ةعدوم «ةقرو ۷۹4 يف ه٣

 :امهو «يشاوحلاب ةئيلمو «ةيفنحلا ءاملع رابك دحأ كلم تناك ۱



 ةيادهلا باتك ىلع ءاملعلا ءانث 11

 بهذملا انبهذُمل ًازارِط تدع دق هذه اٌشیادم

 بهذَم يف طق اهلي امو اهلك رد اهًظافلاف
 «ةيادهلا باتك حدم يف رعشلا نم ًاضيأ نیتیب تاءانثلا هذه متخأو -۵

 «ةيادهلل ةميدقلا ةيطخلا خلا نم ريثك يف ئلوألا ةحفصلا ىلع امهارت

NECE,اذكه لاقيف « ءامهيظان مسا یلع فقأ ملو : 

 ةغلابم امهيف ئرأ ينأ عم امهترهشل امهركذأسو ««اذك اهحدم يف ليقو»

 :امهو «ءارعشلا

 بک نم عرشلا يف اهلبق اوفلأ ام تست دق نآرقلاك ةيادهلا نإ

 .«بذك نمو غیز نم نم كلام مسي اهکلاسم كلساو اهدعاوق ظفحاف

 يبآ قیقرلا لزغلا رعاش لوقب ةيادهلا ق يف ار لكمتأ اذكهو *

 :(ه97١ ت) «يدادغبلا يماميلا فنحألا نب سابعلا لضفلا

 و ۳ مه و 0000

FFان 96 هل 96  



 و و و

 3 ابيع ةيادهلا باتك ظافح

 ًابيغ ةيادملا باك ظافح

 ةريبك هب ةيانعلا تدعو «ةيادهلا باتكل ًماتلا لوبقلا یلاعت هللا بتك دقل
 مهئافتحا روص نمو «هب ملعلا ةبلطو ءاملعلا مامتها غلاب نِي ناك ئتح «ادج

 نم مهسورد يف هؤلمأو «مهتركاذ يف هورضحتساو «ًابيغ هوظفح مهنأ :هب

 امك ةيادهلا باتك نوظفحي اوناكف .هوجح ربكو هلوط عم یهرودص ظفح
 .ةربتعملا نوتملا نوظفحي

 : ةيادهلا باتک ظفحي ناك هنأ ىلع اوصن نمم هيلع تفقو نممو
 ركب يبأ نب دومحم ةمجرت يف 40۷/۳ ةيضملا رهاوجلا يف ءاج ١

 نمم ناكو «رمع نيدلا جارس دلاو «نيدلا باهش بقلملا «رهاقلا دبع نب

 ةنس ئفوتملا «ةيادهلا باتك ظِفَحو «قشمدب يريصحلا مامإلا ئلع هّقفت
 .یلاعت هللا همحر ص۰

 دبع ةمجرت يف ۰۳۲۹/۲ رجح نبا ظفاحلل ةنماکلا رردلا يفو -۲

 دومحم نب دمحم نب - اررکم - ركب يبأ نب ركب يبأ نب نمحرلا
 ءةيفنحلا بهذمب ًافراع ًالضاف ناكو «ةرهاقلا ليزن «يبلحلا مث «يماطسبلا

 .یلاعت هللا همحر .ه۷۲۸ ةنس ئفوتملا «ةيادهلا ظفحي ناكو

 .ًاضيأ ةيادهلا ظفحي ناك رمع هبا نأ (۱۰) مقرب يتأيسو

 نسحلا يبأ نب نامثع نب دمحم نيدلا سمش ةيادهلا ظفحي نممو ۳

 همحر «ه۷۲۸ ةنس ئفوتملا «يريرحلا نباب فورعملا «يفنحلا يراصنألا

 اط قلع موتح مو :ةيادهلا اهنم .تاظوفحم ةدع هل تناکو «نیلاعت هللا



 مي و و

 ابْيَغ ةيادهلا باتك ظاقح 1۸

 .۳۹/ 4 ةنماکلا رردلا يف امك ءًاحرش ةيادهلا

 ةمجرت يف «ينسحلل رظاونلاو عماسملا ةجهبو رطاوخلا ةهزن يفو -5
 يف اعراب «ةيفنحلا بهذم يف اريبك املاع ناكو «يناتلملا دواد نب نامثع

 لوصأ يف يودزبلا لزيضأو «ةيادهلا ظفحي ناك .فوصتلاو لوصألاو هقفلا

 ةنس «تارجکب یفوتملا يلازغلل ءایحالاو «يكمل بولقلا توقو .هقفلا

 .یلاعت هللا همحر .م ۲

 نسحلا نب دمحم ةمجرت يف ۰۱۳۷/۳ ةيضملا رهاوجلا يفو ۵

 يف ةيادهلا ظفح مجرتملا نأ يشرقلا َرَكَذ .بلح ةنيدم ءاهقف نم «يبلحلا
 رمع صفح وبآ ةمالعلا مهنم هخیاشم نم ٍةعامج ىلع هضرعو «هرغص

 عضاوم نم هيف هربتخا نأ دعب كلذب ةفيطل ةزاجإ هل بّتکو يدرولا نبا
 ءحيصف ٠ بطر ناسلب هيف ْىَرَج هنأو «هرخاوآو هطساوأو هلئاوأ نم «ةرفاوتم

 سس سس هس

 .هللا همحر ۷46 ةنس ةزاجإلا خيرات ناكو هّيَقرط عّمج نم يرج

 قلغط نب دمحم دنهلا كلم ةمجرت يف ٤٠١/۳ ةنماكلا رردلا يفو 5

 دودح يف یفوتملا «ةيادهلا ظفحي ناك «ةيفنحلا هقف يف ًاملاع ناكو «هاش

 .ىلاعت هللا همحر .ه۷۵۲ ةنس

 - يلع نيدلا رون مامالا ةمجرت يف ۰۳۸۲/4 ةيضملا رهاوجلا يفو ۷

 .یلاعت هللا همحر ۷۲۲ ةنس یفوتملا «ةيادهلا ظفحي ناك هنأ  اذکه

 نب رمع نب دمحم ةمجرت يف ۰۲۹۲/۳ ةيضملا رهاوجلا يفو ۸

 رکذ ۷۲۲ ةنس یفوتملا «جارسلا نباب فورعملا «ركب يبأ نب دومحم
 طبس وهو «ًانسح ءاقلإ هسورد يف اهاقلأو «هابص يف ةيادهلا ضرع هنأ



 2 و و

 ۹ اي ةيادهلا باتک ٌظاَمح

 حرش يف ةياغلا بحاص «يجورسلا دمحآ سابعلا يبآ ةاضقلا يضاق

 .ةيادهلا ظفحي ناك هنأ :۹۹/۱۱ ةرهازلا موجنلا يفو «ةيادهلا

 هنأ رکذ به۷ ۲٩ ةنس تایفو يف ۰۹۹/۱۱ ةرهازلا موجنلا يفو ۹

 ءالع ةاضقلا يضاق نب هللا دبع نیدلا دامع ةاضقلا يضاق ةمالعلا اهیف يفوت

 هتاظوفحم ةلمج نم نأ رکذو «ینامکرتلا ینیدراملا نامثع نب ىلع نیدلا

 .هردص نم هسورد يف اهیلمی ناك هنإ یتح «ينانيغرملل ةيادهلا باتک
 نب نمحرلا دبع نب رمع ةمجرت ىف ۱۱۹/۳ ةنماکلا رردلا یفو ٠

 .ةيادهلا ظفحي ناك هنأ رکذ ه۷۷۱ ةنس یفوتملا .یجورّسلا

 "یراق :يمس ئتح «ةريثك تارم ةيادهلا سيردتب رهّتشا نممو ۱

 ءوضلا رظنی .قیلعت اهیلع هلو ۸۲۹ ةنس یفوتملا تيادهلا رضحتسپ

 ۲۰۳۶/۲ نونظلا فشکو ۰۱۰۹/۲ عماللا

 نب دمحم نب دمحم ةمجرت يف ۱۳۳۸/۳ ةيضملا رهاوجلا يفو -۲

 ةنس یفوتملا ةاضقلا يضاق «يعرذألا بیهو زعلا يبأ نب حلاص زعلا يبآ

 فرعی ناك هنأو «ًايتفم ًاهيقف امام ناك هنأ رکذ «یلاعت هللا همحر ه۲
 .هدنفب ةمات ةفرعم ةياذهلا

 مسقا مهلل نمل ۱ ول 6 سو انل مسقا مهللا یاشب نمل ءاش ام بهپ باهولا حافلا ناحبس
 .نیحلاصلا ءاملعلا كدابع لمكل همسقت امم بیصنو ظح رفوآ انیلهألو

 د6 دع دع دع ¢



 يدتبملا ةيادب باتك يف ينانيغرملا مامالا جهنم نم 0٠

 يدتبملا ةيادب باك يف ينانيغرملا مامإلا جهنم نم

 ےک نا ا

 رصتخم» باتك نيب «يدتبملا ةيادب» هباتك يف ينانيغ رملا مامإلا عمج -۱

 (ه۲۸ت) يرودقلا دمحم نب دمحآ نیسحلا يبآ مامالل .«يرودقلا

 .ه۱۸۹ت) ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلل ««ريغصلا عماجلا» باتکو

 تقیقد ةيجهنمب لیلجلا مامالا اذه دنع ءانیلاو عج اذه ءاج دقو

 قيقدتلاو لمأتلاب الإ ءىراقلل ٌرهظَت ال «ةيلاع ةيهقف ةمكحو «دوصقم رظنو

 بيترت عمو ءامهنيب قيقد ججمدو «نيباتكلل ةديدج ةغايص عم «رظنلا ناعماو

 ررحتلا عم « ضعب يف امهضعب لاخدإب كلذو ءامهصوصنو یی عیدب
 احلا داريإ نع

 عضوم يف اهدروي «ةلأسم نم رثكأ ىلإ ةدحاولا ةلأسملل عيرفت عم اذه

 میدقت عم كلذكو «ةقرفتم باوبأ ىلع اهعزوی وأ ءهسفن بابلا نم رلحاو
 .هلک باتکلا باوبآ نمض لب «دحاولا بابلا نمض ريخأتو

 اهعمج «ریغصلا عماجلاو يرودقلا رصتخم ىلع تادایز عم اذه لك
 هثعد «یرخآ رداصم نمو « هللا همحر دمحم مامالل «لصألا» باتک نم

 .اهعوقو ةرثکل ءاهتفاضإل ةرورضلا

 يهو «هيف اهثب هل تارايتخاو تاحیجرت يدتبملا ةيادب باتک نمض امك

 .ئتش لئاسم يف يضاقلا بدأ باتك رخآ كلذكو ۰۲۲/۷ ةيانبلا رظني (۱)



 ه١ يدتبملا ةيادب باتك يف ينانيغرملا مامإلا جهنم نم

 .لوق لكل هيف ةلدألا رد نيح حضوأ لكشب ةيادهلا باتك يف ةرهاظ

 هيف امهّّمض نيذللا نیباتکلا نع يدتبملا ةيادب باتك زاتما هلك اذهبو

 .ًامامت رخآ ًاباتك ابلاقو ًابلق هتادايزو هعومجمب حبصأو

 :هتمدقم يف هلاق ام يدتبملا ةيادب يف هللا همحر هجهنم نمو ۲

 دقف فا .«سابتقالا ليهستل ا ؛ سانجألا نيب عْنجلا هيف تفّلكتو»

 .داعملا داريإ نع هيف ًازّرحتم ء«ريظنلا ىلإ ریظنلا عمَج
 لكل ًاباب يدتبملا ةيادب يف لعجي نأ دارأ هنأ هللا همحر فلؤملا رکذ ۳

 .هقفلا باوبآ لك ىلع لمتشي نأو «هقفلا عاونأ نم عون

 باتک هيف رکذی مل هنأ ينانيغرملا مامإلا نم برغتسملا ءيشلا نكلو
 «كلذل ًاريسفت دجأ ملو «يرودقلا رصتخم يف ًالماك هدوجو عم ثيراوملا

 .لاحلاب ملعأ هللاو

 باتك بيترت ىلع هلعج دقف «يدتبملا ةيادب بيترتل ةبسنلاب امأ -5
 «ریغصلا عماجلا» بيترت تيأرو» :هتمدقم يف لاق ثيح ءريغصلا عماجلا

 امو ملا همحر نسحلا نپ دمحم ةراتخلا امب اك رش هثتیفتقاف نسحالا وه

 ها .«عومجملا اذه ءانثأ يف هدعبو «عوببلا لیبق هعيضْوَمف :هيف هل َرْكِذ ال

 هعضو يذلا لخبملا ريغ يف هدنع عويبلا باک لكن يتأيو :تلق

 هعباوتو عویبلا باتک يتأي يرودقلا رصتخم يفف «هرصتخم يف يرودقلا

 حاکنلا باتک جحلا باتک دعب يتأيف يدتبملا ةيادب يف امآ «جحلا باتک دعب

 مث «ریسلاو داهجلاو دودحلا مث «ناميألا مث «دیبعلا ماكحأ مث «هعباوتو

 .اذکهو . عوببلا باتک يتأي



o۲يدتبملا ةيادب باتك ىف ينانيغرملا مامإلا جهنم نم  

 ًانايحأ قّلعي ناك هنأ يدتبملا ةيادب يف هللا همحر فلؤملا جهنم نمو ۵

 ءريغصلا عماجلا وأ يرودقلا نع هذخأ امم ٍةنيعم لئاسم ىلع ًافيطل ًاقيلعت

 ال ةباتك بسحب ««هنع هللا يضر لاق» :وأ «هْلا همحر لاق» :لوقيف

 ءاذه وحنو «ینعم حاضيإ وأ «لوق ةبسن حیحصت نم اش امب قّلعي مث
 .اعضوم رشع ينثا وحن عضاوملا هذه تغلب دقو

 نع ًالقن ۰۳ص ةيادهلا ىلع هتيشاح ةمدقم يف يونكللا مامإلا لاق
 لاق» :لوقي هفّرصت ةصاخ َركَذ اذإ ةيادهلا بحاص نإ :دوعسلا يبأ ةمالعلا

 هرس دف ةتافو دعب هتذمالت نضعب نأ الإ هلع هللا اقع قلا دلا

 ها .«هنع هللا يضر لاق» :ئلإ ةرابعلا هذه رّيغ

 ةلدأ ركذي مل هنأ يدتبملا ةيادب يف هللا همحر فلؤملا جهنم نمو ١-

 طقف لئاسملا عمجی ًانتمو ًارصتخم هرابتعاب كلذو ؛هّيَلصأ لثم ماكحألل
 هذه مكح نأ ركذي ةريثك عضاوم يفو «طقف ثيداحأ ةتس الإ هيف دجوي الف

 ا ةا نوحي هلا یا ساق ال است هرکی الا

 .مكحلل ًافيطل ًاليلعت ركذي ةليلق ًانايحأو
 ًانايحأ ةيسرافلا ةغللا يدتبملا ةيادب يف هللا همحر فّلؤملا لمعتسي ۷

 «ةحبارملاو ةيلوتلا باب يف وه امك «لئاسملا ضعب نم تايئزج يف ةليلق
 .ةلاكولا باتكو

 يف ةروكذم تسيل ًاظافلأ لئاسملا ماكحأ ضعب يف ُفلؤملا دروي ۸

 لعجی امم «هقفلا لوصأ بتك يف ةروثنملا ةروهشملا يعرشلا مكحلا ماسقأ

 ‹يشاوحلاو حورشلا نم الإ اذه فرعی الو ءحاضيإو نايبل جاتحی مكحلا

 .ةيفنحلا ءاهقف نم هريغ تافلؤم يف ًاضيأ ٌدوجوم رمألا اذهو



 o يدتبملا ةيادب باتك يف ينانيغرملا مامإلا جهنم نم

 :ظفل :لاثملا ليبس ىلع مكحلا نايبل اهلمعتسي يتلا ظافلألا هذه نمو

 يف رخ الو» :مّلّسلا باتك يف لاق دقف ءزوجي ال هنأ هب ديريو ««ریخ ال»
 .ًامولعم ًابرضو «ًامولعم ًانزو «هنيج يف الإ طلا كمسلا يف سل

 :الاقو «یلاعت هللا همحر ةفينح يبأ دنع محللا يف مّلسلا يف ريخ الو

 ها .«زاج :ةمولعم ٍةفصب ًامولعم ًاعضوم محللا نم ّفَّصَو اذإ

 نيم وأ ةمقمق وأ تْسَط يف ملسلاب ساب الو» : مّلّسلا يف ًاضيأ لاقو

 ها .«هيف ريخ الف :فرعی ال ناك ناو «فّرعي ناك اذإ كلذ وحن وأ

 .ديصلا باتك لوآ يف :«ریخ ال» :حلطصم لمعتسا كلذكو

 يف ينيعلا هلقن اميف اذه ليلعت ةيادهلا ىلع لغتشأ انأو تدجو مث

 زوجي ال :هانعم :«ريخ ال» :حلطصم نأ ةعيرشلا جات نع ۱۰۱۳/۱۳ ةيانبلا

 نيب ملو «حارشلا بلاغ هرّسف اذكه ءًالصأ زوجي ال يأ» :لاقف ءالصأ

 تظفللا هذه ىلإ :دسفي :وأ زوجي ال :ةظفل نع لودعلا هجو مهنم دحأ

 ةياردل ةيافكلا ةياهن :هحرش يف هّصن تيأرو :تلق - ةعيرشلا جات الإ

 :لاق هناف - طوطخم .ةيادهلا

 اميف :«ریخ ال» :ظفل ركذَي هنأ یلاعت هللا همحر دمحم بأد نم

 ءءاضتقالا قيرطب ٍداسفلا نایب نوكيل ؛هداسف يف ًاحيرص ًاصن دجي مل
 .حاصفإلاب ال

 «سنجلا يفنل :«ال» :نأل :الصأ زوجي ال :ب :«ريخ ال» :ريسفت هجوو

 .ةيانبلا نم ها .ًالصأ زاوجلا یفتنا :هجو لك نم ةيريخلا تفتنا اذإف

 اذهو «ةمسقلا باتك يف :«يغبني» :حالطصا ينانيغرملا لمعتسا امك



 يدتبملا ةيادب باتك يف ينانيغرملا مامإلا جهنم نم 0٤

 هيفف «ةراجإلا باتك يف ًاضيأ رظنيو «يعرشلا مكحلا ماسقأ نم سيل ظفللا

 .ةديدع ةلثمأ

 ةريثك لئاسم يف هنأ يدتبملا ةيادب يف هللا همحر فلؤملا جهنم نم ٩

 ًانايحأو «نيبحاصلا لوق رکذ نود ءطقف ةفينح يبأ مامإلا لوق ركذي ًادج

 .دمحمو فسوي يبأ هيبحاصو مامإلا نيب فالخلا ركذي

 لوق ركذ نود «دمحم عم هفالخو فسوي يبأ لوق ركذي تارم يفو

 .ةفينح يبأ مامإلا

 يل رهظي ملو .فسوی يبأ لوق الإ ةلأسملا يف ركذي ال ًانايحأ اذكهو

 :كلذ ببس

 .طقف عضاوم ةعبرأ يف ديدحتلابو ءاردان ناكف رفز فالخل هركذ امأ

 مامإلا نيب فالخلا ضرعي نيح هنأ هللا همحر هجهنم نمو ٠

 ةقيرط ىلع كلذو «هب ئتفملا نيبي الو «لاوقألا نيب حجري ال :هيبحاصو

 .هرصتخم يف يرودقلا

 نيب فالتخا كانه ناك نإ هنأ هللا همحر هجهنم نم ناك اذكهو ١

 يرودقلا لوق ًالوأ ركذي :ريغصلا عماجلا يف دمحم لوقو يرودقلا لوق

 .ریثک اذهو ءامهنيب حجري نأ نود ءاذك ريغصلا عماجلا يفو :لوقي مث

 يف الإ «ةيفنحلا ةمئأ ريغ فالخ هللا همحر فلؤملا ركذي مل ۲

 نبا لوق رد ثبح «نیدیعلا ةالص ةيفيك نایب يف امهدحآ :طقف نیعضوم

 ثاریم يف يناثلا عضوملاو «مهنع هللا يضر سابع نبا لوقو وعم

 .يبعشلا مامالا لوق َرْكَذ ثيح «ئثنخلا



 00 يدتبملا ةيادب باتك يف ينانيغرملا مامإلا جهنم نم

 تسيل لئاسم دجوت هنأ باتكلل يتمدخ لالخ نم هال اممو ۳

 نأ عم «ةيادهلا يف ةدوجوم ريغ اهنكل يدتبملا ةيادب يف ةدوجوم ةريثكلاب

 .يدتبملا ةيادبل حرش ةيادهلا

 ًانايحأ فلتخت يدتبملا ةيادب لئاسم ةرابع ةغايص نأ تظحال كلذكو

 .ةيادهلا يف فلؤملا اهَرَكَذ يتلا اهسفن لئاسملا ةغايص نع ةريثك

 ةيادب نم اهنأ ىلع ةيادهلا يف ةدوجوم ةريثك لئاسم كانهف ًاضيأو

 اهدجت ال كنكل «يدتبملا ةيادب رّيمت يتلا ةيطخلا خسنلا يف ةتباثو .يدتبملا

 ةدايز كانه لب «ًالوأ باتكلا اهيلع تققح يتلا ةيطخلا اهخسُ يف ةيادبلا يف

 :لوصفلا نفعل

 نم ريخألا لقّصلا ىلإ ةيادهلاو ةيادبلا نيب فالتخالا اذه عجريو

 ءاهيف هتادايزو ءاهّصنل هحيقنتو اهل هريرحتو «يدتبملا ةيادبل فلؤملا

 ةليوط نينس دعب مث «يهتنملا ةيافك ريبكلا حرشلا يف ًالوأ هَحّرَش هنإ ثيح
 .ةيادهلا يف هرصتخا

 هلأ يذلا يدتبملا ةيادب نيب فالتخالاو ناصقنلاو ةدايزلا :رمألا اذهو

 ةساردو «صاخ متت ىلإ جاتحي ةيادهلا يف نّمضملا يدتبملا ةيادب نيبو ًالوأ
 .قراوفلا حضتتل ؛ةنراقم

 هيأر رّيغ هنأ :هللا همحر فّلؤملا جهنم يف رخآ مهم ٌرمأو ۶

 وه هآر امع ةيادهلا يف لئاسملا ضعب يف هرايتخاو هحيجرتو .هداهتجاو

 .كلذل عبتنو ةصاخ ٍةساردل جاتحي ًاضيأ اذهو «يدتبملا ةيادب يف هراتخاو

 نم حزنلا يف ءالدلا ددع ةلأسم يف ءاج ام :كلذ ىلع ةلثمألا نمو

 ام اذه «نادلبلا يف رابآلل لمعتسملا طسولا ولدلا وه ربتعملا نأو «رئبلا
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 :لاق لب ءاذه ركذي مل ةيادهلا يف هنکل ءًالوأ يدتبملا ةيادب يف هرکذ

 .اهنم هب یقتسپ ي يذلا اهولد :رثب لك يف ربتعملاو

 هدالوأ نعو هسفن نع بألا ىلع ةيحضألا بوجو ةلأسم يفو

 ةياور وه لوقلا اذهو «ئلوألا يدتبملا ةيادب يف اذه دمتعا «راغصلا

 هيلع بجي ال هنأ رّرق ةيادهلا يف هنأ نيح يف «ةفينح يبأ مامإلا نع نسحلا

 .ةياورلا رهاظ وه اذهو كلذ بحتسي لب ءراغصلا هدالوأ نع يحضي نأ

 «نیحجرملا نيدهتجملا ةمئألا لك دنع ًادج يعيبط ءيش رمألا اذهو

 رّيغيف یاهقفلا ةمئألا رابك بتكل هّشیاعم ترثک نم لكل ٌمولعم وه امك
 حدقنی امو «ةلدألا نم هل الجتسي ام بسحب هّيآر حجرملا دهتجملا مامإلا

 تو ةديدج موهف نم هنهذ يف

 ىلإ مهل باتك نم نيدهتجملا ءاهقفلا ءارآ ريغت : نع تاسارد تماق ولو

 ريغت بابسأ نایب عم «لئاسملا كلت تعمجو «مهفينصت نم رخآ باتك

 يمالسالا هقلا ارت نم هلکاتهو هرجع غم نذل :هحیجرتو هير
 .هحیقنتو هریرحتو هئامنو

 نیئدتبملل هلعج امك هنأ يدتبملا ةيادب يف فلؤملا فادهآ نم ناك 65
 راس ام لالخ نم اذه رهظی امك هیف نیمدقتملل ًاضيأ هلعج دقف «ملعلا يف

 :هلوقب هتمدقم يف هب حرص امو «هل هتغایصو باتکلل هعضو بولسآ يف هيلع
 ها .«يدتهملا يداهلا هلمأتيو يدتبملا يداشلا هظفحتي)

 هومهفيلو «هراصتخاو هزاجيإب هوظفحيل ملعلا يف نیئدتبملل باتک وهف
 يف اوصوغيلو «هيف اولّمأتيل ؛نيمدقتملا رابكلا ءاملعللو «هانعم اوكرديو

 .اهتلدأو هماكحأ تاليلعت ركذ عم «هیناعم نايبو هحرش
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 ga وو وصح

 دقو» :«ةيادهلا» باتك ةمدقم يف هلاق ام هللا همحر هجهنم نمو ٣

 یلاعت هللا قيفوتب اهحرشأ نأ «يدتبملا ةيادب» أدبم يف دعولا يلع یرج
 ضعب غوسي دعولاو «هيف تعرشف ««يهتنملا ةيافك» :ب همسرآ ًاحرش
 ها .«... «غاسملا

 يدتبملا ةيادب باتك نأ ًاءدب رعشي ناك فلؤملا نأ یرت انه نمو

 .اذه ريغو هتلدأو هلاح نّيبي ليوط حرش ىلإ جاتحي

 لقنلاب حرص يتلا يدتبملا ةيادب يف فلؤملا رداصم نع امأو -۷

 نيعست ًاحيرص هركذ دقو «دمحم مامإلل ««ريغصلا عماجلا» :اهلوأف ءاهنع

 .ةرم نيسمخ وحن ًاحيرص هركذ دقو ««يرودقلا رصتخم» :امهيناثو «ةرم

 .تارم رشع وحن يف دمحم مامإلل ««لصألا» نع لقن امك

 .تارم عبرأ فسوي يبأل ««رداونلا» نع لقنو

 .اهیلمم نيعي ملو ءاهقلطأ هنكلو ««يلامألا» نعو

 رصتخم يف هّصن تدجوو یردصم مسي ملو ؛يواحطلا نع لق امك

 هرصتخم يف هلعلو «هردصم مسي ملو ‹يخركلا نع لقتو «يواحطلا

 .دعب هيلع رثعي مل يذلا
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 ةيادهلا باتك يف ينانيغرملا مامإلا جهنم نم 0۸
 کک ج كك

 ةيادملا باک يف ينانيغرملا مامإلا جهنم نم

 ايف هتاحلطصمو هّتاداعو

 نع ةيادهلا هباتك ةمدقم يف هللا همحر ينانيغرملا مامإلا ثّدحتي مل

 يدتبملا ةيادب باتك ةدام نم هّعَمَج ام حرش يف هيلع راس يذلا هجهنم

 ءامهيلع تادايزلاو يرودقلا رصتخمو ريغصلا عماجلا صن نم ةتوكملا
 .حرشلا اذه يف همدقيس يذلا ام نيبي ملو

 يف تادايزلا نم هدروُ ام ةيفنحلا بیک نم هرداصم ركذَي مل كلذك
 نأ عم «ريغصلا عماجلاو يرودقلا ىلع اهداز يتلا عورفلاو ةيفنحلا لئاسم

 .هللا همحر دمحم مامإلل لصألا باتك نم ناك اهنم ًاريبك ًاردق

 يبأ «ةيفنحلا ٍةمثأ لاوقأ ةلدأ اهنم لقت يتلا هرداصمب انفرعی مل ًاضيأو

 هرکذ ام له انل نّيبتي ملو ءهللا مهمحر رفزو دمحمو فسوي يبأو ةفينح

 ؟اهب مهل لدتسا هنأ مأ ءاهب مه اولدتسا امم يه ةلدا نم مهل

 وه مأ «هئاشنإ نم يه له «ةلدألا كلت ةلالد ووجو يف لاحلا كلذكو

 ؟اهل لقان

 يعفاشلاو كلام مامإلا فالخل هضرع دنع هرداصم ركذي مل اذكهو

 يفالخ ردصم كلذكو ءامهبهذمو امهلاوقأ لقّتو «ئلاعت هللا امهمحر
 ` ارداف ناك ناو امهريغ



 0۹ ةيادهلا باتك يف ينانيغرملا مامإلا جهنم نم

 نيب هتاحيجرتو هتارايتخا يف هيلع راس يذلا هجهنم نّيبي مل ًاضيأو

 هنأ عم «كلذ يف هيلع یرج يذلا ساسألا وه امو .بهذملا ةمئأ لاوقأ

 يف هكلسم نم ٌرهاظ اذهو «ةلدألاب وه حيجرتلا نأ ًانايحأ حرصی

 .ةيادهلا

 َّلطتي ةمهم ةريثك رومأ نع ينانيغرملا مامإلا حصقُي ملف ةلمجلابو
 ةفرعملو ءاهكاردإو ةيادهلا مهفل هجاتحي امم ءاهتفرعمل قوشب ةيادهلا ةىراق
 هتاراشإو هتاحلطصم نم هدارم وه امو «ریغلا ةلدألا هتاشقانمو هتاباوج

 .اذه وحنو «هتارابعو

 «هريغو هلك كلذ نوسّملتي اهؤاًرقو ةيادهلا ارش به انه نمو *
 مهتءارقو «ةيادهلل ةديدشلا مهتسرامم لالخ نم هنوعبتتيو هنودصريو

 هوظحال ام كلذكو «ةمدخلا قح اهل مهتمدخو مهتشياعمو ءاهل ةليوطلا

 .ةيادهلل مهسيردتو مهريرقت ءانثأ

 یاملعلا اهل لصوت يتلا بیلاسألاو صئاصخلا هذه تدع اذكهو

 هوربخو هوظحال امم ءاهيلع راس دق ةيادهلا بحاص نأ مهداهتجاب اوفرعو

 تاحلطصمو تاداع ةباثمب تحبصأو صئاصخلا هذه تدغ «هوودو
 .ةيادهلا يف ينانيغرملا مامإلا اهب صتخا

 راظنألا تفلو ءاهيلإ ةيبنتلاو ءاهيلع فوقولاو اهتفرعم نأ كش الو
 مالع یی ايسر دو اینا دنده هل یک شا
 .هیلع عالطالا مزلیو يغبني امم كلذ لب «هدارم اوکردیو «ينانيغرملا

 يناقتإلا مامالا تاحالطصالاو تاداعلا هذه نم ًاريبك ًاددع رد دقو

 1070 نيرشعو اعبس هيف يقب يذلا «نايبلا ةياغ :ردانلا ميظعلا هحرش يف
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 و ص 7

 تاحلطصملا هذه تدجو دقو «ًاعوبطم ًادلجم نيرشع يف همجح يتأيو

 ةبتكم يف «ةيادهلل ٍةسيفن ةيطخ خست ةدع فالغ تاحفص ىلع هنع ةلوقنم

 .لوبنطسإب ةيناميلسلا

 ةداعسلا حاتفم يف هداز يربك شاط مامالا اهنم َرَخآ ًاضعب کد اذكهو

 هتيشاح ةمدقم يف يونكللا ةمالعلا اهيلع دازو ًاضيأ اهعّمَجو ۲

 همحر يهلإ قشاع دمحم خيشلا يتفملا ًارخؤم الو ۰۱۹/۱ ةيادهلا ىلع

 دوعسم خيشلا قيقحتب «ناتلم يف ةيانبلا ةعبطل هتمدقم يف هبتك اميف هللا

 تردص ٍةعبط نم رثكأ ةمدقم يف تاداعلا هذه ًاضيأ تلجسو «يناتلملا

 .ناتسكاب يف ةصاخبو «ةيادهلل

 دمحم نب دومحم خيشلا ةمالعلا ماشلا قشمد يتفم ًاضيأ اهضعب ركذ دقو

 حابصم :اهامس ةعوبطم ةريغص ةفيطل ةلاسر يف «(ه۱۳۰۵ت) يوازمحلا

 .ةيادهلا حالطصا يف ةياردلا

 امو «ةيادهلاب نومتهملا هركذ امم ءاهنم هيلع "تفقو ام انه قوسأو
 ٍةدايز نم هيلإ هللا ينقفو ام اهيلإ فيضأو ؛نوقحاللاو نوقباسلا هيلإ راشأ
 .ناعتسملا هللابو «ةيادهلل يتمدخ ءانثأ يتاظحالم لالخ نم اهيلع

 هفیلأت يف ينانيغرملا ءادتبا نمزب قلعتت ةدئاف ركذأ اهضْرَع لبقو #
 .ةيادهلا يف هجهنمب لصتي امم يهو «ةيادهلل

 ناشطعل ةياقتسلا) ةيادهلا ىلع هتيشاح ةمدقم يف يونكللا مامإلا َركَذ

 نم ءاعبرألا موي َرْهّظ ةيادهلل هفيلأت حتتفا ينانيغرملا مامالا نأ ۲/۲ (ةيادهلا
 كاذنآ هرمع ناكو «ةنس نيرشعب هتافو لبق يأ »۵۷۳ ةنس «ةدعقلا يذ

 «يدتبملا ةيادب فيلأت هل قبس دقو «يملعلا هجضن مامت يف يأ «ةنس ۲



 ١" ةيادهلا باتك يف ىنانيغرملا مامإلا جهنم نم

 .يهتنملا ةيافك يف ًادلجم نينامث يف هَحَّرشو

 «ةعيرشلا جاتل ةيادهلا حرش ةيافكلا ةياهن نم ةيطخ ٍةخسن يف تدجوو
 بك :ةعيرشلا جات لاق :فقولا باتك ريخآ اهنم لوألا دلجملا رخآ يف
 قيفوتب مت دقو :فقولا باتك رخآ يف - ينانيغرملا يأ - هللا همحر ْفّئصملا

 ها .ةئامسمخو نيعبسو سمخ ةنس ةجحلا يذ يف باهولا هللا

 :ةيلاتلا تارقفلا يف اهيف هتاحلطصمو ةيادهلا بحاص تاداع ركذأل دوعأو

 اذإ ةلأسم لك لوأ يف :لاق :ظفل ركذي هنأ ةيادهلا بحاص ةداع نم ١

 ةيادب يف ةروكذم تناك وأ ءريغصلا عماجلا وأ .يرودقلا ةلأسم تناك

 نع القن یا .لاق :ظفل ركذي ال :اهريغ يف ةروكذم تناك ناو «يدتبملا

 :امهریغو ۰۲۳۹/۲ ةداعسلا حاتفم يف ًاضيأ يهو «"”يناقتإلل نايبلا ةياغ

 ضعبف ءاريثك ةيطخلا خسنلا هيف تتوافت امم :لاق :ظفل تابثو :تلق

 .اهتبثي ملو ءاهلفغأ مهنم ٌريثكو ءاهتبثأف مامتهالاب كلذ یلوآ خال

 رکذیو ءآلَّوأ يرودقلا لئاسم رکذی هنأ :ةيادهلا بحاص ةداع نمو ۲

 نيب ٍةفلاخم عون كانه ناك ناو «باوبألا رخآ يف ریغصلا عماجلا لئاسم

 .ریغصلا عماجلا ظفلب حرص :ریغصلا عماجلاو يرودقلا ةياور
 هب ديري :ينالفلا ینعملا ىلع لومحم ثیدحلا :لاق اذإ هنأ :اهنمو ۳

 .ةمئألا نود «هيلع هسفن َلْمَح ديري :هلیحن :لاق اذإو «ثیدحلا ةمئأ لمح

 رکذ» :يناقتالا شقاني وهو ۰۲۵۱/۱۶ ةيانبلا يف ينيعلا لاق دقف اذه عمو (۱)

 .هسفن هب دارأو «لعافلا رامضإب :«لاق» :ةظفل ةيادهلا نم ةريثك عضاوم يف ينانيغرملا

 نب دمحم وأ يرودقلا ىلإ لوقلا دانسإ دنع هنأ ئرت الأ «لعافلا نييعت مزلی الو

 ها .هسفن ىلإ هدانسإ دنع كلذكو «هلعافب حرصی مل نسحلا



1Yةيادهلا باتك يف ينانيغرملا مامإلا جهنم نم  

 ا ااا للا ةميركلا ةيآلا نع ربعي هنأ :اهنمو -5
8 

 .اًنَيب ام :و ءانركذ ام :ب لبق نم هركذ يذلا

 امل :و «لوقعملاو ةنسلاو باتکلا لإ اریشم اك امل :لوقی انایحاو

 .معأ وه امیف :انرکذ

 به 7 1 ِ
 .رثالاو ربخلا نيب قرفي ال دقو ءرثألا :ب :يباحصلا لوق نع ربعيو

od 500 9 9و 9:0 يون  
 كردي مل نمم ةيفنحلا خياشم مهب ديريو «خیاشملا : ظفلب ربعیو ے۵

 .قئافلا رهنلا فقو يف اذه لقن امك «هللا همحر ةفينح ابأ مامإلا

 يعرشلا مکحلا فصي هللا همحر فلؤملا نأ هّثظحال امم ًاضيأو -1

 اوللعيل حارشتلا يتأيو «ضرف وأ بجو عقاولا يف وهو نس هی
 نم ًاريثك نآ مولعملا نمو ّکسلاب تبث هنأل :نولوقیف 7 هنأب هفصو

 .هبنتلا نم دب الف هيلعو « ةنسلاب تتبث بث ضئارفلا وأ تابجاولا

 روهظ ىلع ًادامتعا ؛«امأ» :ظفل باوج ىف ءافلا ركذي ال هنأ :اهنمو ۷

 يف نيابتتو «ةحّحصملا ةتقتملا ةيطخلا لا فلتخت انهو :تلق .ینعملا

 .یرخآ خسُت يف اهل تبثم ريغو «خسُت يف ءافلل بم نمف «كلذ
 ريشيف ءامهيلإ ريشي نأ دارأ مث «ةلأسم يف ریظنلا دروأ اذإ هنأ :اهنمو ۸

 يتلا ةلأسملا كلت ىلإ ريشيو «ديعبلل لمعتسي يذلا ةراشإلا مساب ريظنلا ىلإ

 .ةداعسلا حاتفم يف اذك .بيرقلل لمعتسي يذلاب َريظنلا اهل دروأ

 دنع :لاق اذإو «هنع ةياور هنأ ديري :نالف نع :لاق اذإ هنأ :اهنمو 4
 .هبهذم هنأ هب ديري : نالف يب ۰ .٠



 ۳ ةيادهلا باتک ىف ينانيغرملا مامرلا جهنم نم

 امع ًازارتحا :تلق :لوقی ال هقرصتو «هّتصاخ رکذ اذإ هنأ :اهنمو ٠

 .هنع يفع فیعضلا دبعلا لاق :لوقی لب «ةّينانألاو تایتفالا نم هيف

 هللا يضر لاق :وآ «هللا همحر لاق :مهلوق نم ةريثك خسُت يف عقو 5

 ضعب فرا نمف :مامإلا خيشلا لاق :وأ «مالسإلا خيش لاق :وأ «هنع

 .خاًسشلا ضعب فّرصت نم وأ هتذمالت

 الا لاوسلاب حرصی الو ردقملا لاوسلا نع بيجي هنأ :اهنمو ١-
 يف ًاحيرص كلذ ءاج دقو ءانلق :لیق ناف :لوقیف .ةدودعم عضاوم يف

 «...ءاطعالا :لئاق لاق ناف :لاق ثیح «رارقالا باتک نم ءانثتسالا باب رخآ

 يفو «ةيحضألا باتک رخآ يفو ءرجحلا باتک لوآ يف كلذکو ۰....:لوقنف

 .لدعلا دي ىلع عضوی يذلا نهرلا باب رخآ يف نهرلا باتک

 رم وه :هب حرصی مل رقم لازس نم باوجلا قتلا دارو : تلق

 ءىراقلا فرع اذإ الإ «ةيادهلا ءارق نم ظقيتملا الإ هل هنتي ال “بعص قيقد

 فوقولاو اهتبقارم يف ديدشلا ماتلا قيقدتلا عم ءاهل هّبنتو ءةداعلا هذه هل

 .هدارمو همالک مهفيل ؛اهيلع

 يف ةحضاو ةبوعصلا تلعج يتلا ةديدعلا بابسألا نم وه رمألا اذهو
 فّتصملا دارم ةفرعم يف ةصاخبو ءًامامت اهكاردإو «ةيادهلا صوصن مهف

 ترهاظ ريغ ٍةرمضم ٍةلئسأ نع ةقيقدلا ةبوجألا هذه داری نم هللا همحر

 .اهروصتو اهمهفو
 ىف :«لصألا» :ظفل َركذ اذإ هنأ :ةیادهلا بحاص بأد نمو -۲

 نب دمحم مامإلل .طوسبملا باتک هب ديري :باتکلا مسا هيف ركذي مل عضوم
 .هللا همحر ينابيشلا نسحلا
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 ی ي 2يجيا

 «يرودقلا رصتخم هب ديري :«باتكلا» : ظفل کد اذإ هنأ هتداع نمو -۳

 عماجلا باتك وأ «يسخرسلل طوسبملا هب ديري دقو ءرهشألا رثكألا وهو

 امك «يدتبملا ةيادب باتك ٍةردن ىلع هب داري دقو ءدمحم مامإلل «ريغصلا

 رایخ باب حرش يف ۰۵۱۹/۵ ريدقلا حتف يف مامهلا نبا كلذب هرّسف
 :باتكلاب ديري هنأ رهظألاو :لاقو «فلأب نيدبع عاب نم :ةلأسم يف «طرشلا

 ها .اهحرش ةيادهلا نأل ؛ ةيادبلا

 عم «ةيادهلا حارشب ةناعتساو «ةديدش ٍةقد ىلإ جاتحي اذه ةفرعمو
 يشاوحلا باحصأو حارشلا فلتخي دقو ءرمألا فشكنيل ؛لوصألا ةعجارم

 .دارملا يف ًانايحأ

 ديري :«رصتخملا» :ظفل ركذ اذإ هنأ :هللا همحر فنصملا بأد نمو '5

 .يرودقلا رصتخم هب

 ديري :بصنلاب :«ةياور» :ةلأسم وأ لوق دعب لاق اذإ هنأ :هبأد نمو -۵
 اه نليلو ءةدحاو ةياورو هو لوق :ظفللا اذه. لبق روكذملا نأ اهب

 .تاياورلا فالتخا

 :«يورملا» :و «لعفلا يف :«يكحملا» : ظفل لمعتسي هنأ :هبأد نمو 7

 .لوقلا يف

 بهذم هب ديري ال :«دمحم َرَكَذ١ :لاق اذإ هنأ :هللا همحر هبأد نمو -۷

 .(دمحم لاق» :لاق اذإ كلذ ديري لب لمحم

 خیاشم فالتخا هيف امیف :«اولاق» :ظفل لمعتسی هنأ :هبأد نمو -۸

 نمم «هللا مهمحر رفزو هيبحاصو ةفينح ىبأ «بهذملا ةمئأ ريغ نم ةيفنحلا
 : تن

 .مهکردپ ملو «مهدعب ءاج



 1٥ ةيادهلا باتك يف ينانيغرملا مامإلا جهنم نم
 ڪڪ ججج ج ج ج چ چ چ ج

 «هسفن جیرخت هب ديري :«اذك جيرختلاو» :لاق اذإ هنأ :هبأد نمو 4

 .ةيريخلا ئواتفلا يف اذك .هبحاص ىلإ هريغ جيرخت بسنيو

 حرشب سيل ةيادهلا نأ :ةيادهلا يف هحرش ةقيرط يف هجهنم نمو -۰
 فّلصملا ركذيف «لوقلاب حرش وه لب «يدتبملا ةيادب باتكب لصتم يجزم
 نم ةلأسملا صن ركذي مث ««لاق» :هلوقب أدتبيو «يدتبملا ةيادب نم لام

 رکذ عم ءاذه وحنو «ليلدتلاو ليلعتلاو حرشلاب اهولتي مث «يدتبملا ةيادب
 ًاضيأ ةريثك لئاسم يف ركذيو ءاوفلتخا مأ اوقفتا ءاوس .بهذملا ةمئأ لاوقأ

 عم «كلام فالخ نم رثكأ يعفاشلا فالخ ركذيو كلام مامإلا فالخ

 .هنودب وأ حيجرتلا عم ءاهل تاشقانملا داريإو مهل ةلدألا ركذ

 ةلأسمب أدبي مث «تادايزو ةلأسملل عورفب كلذ تق ام ًاریثک اذکهو

 .بابلا لئاسم متت نأ ىلإ «یرخآ

 ام ةلاحالا نم رثکی هنأ :اهیلع یرج يتلا هللا همحر هتاداع نمو ١'

 هناف «لبق نم ةلأسملا ضرعو بس هنأ لاح يف كلذو «يتأيس امل وأ «قّبس

 باب نعي الو رم امل :لوقیف «رارکتل ًاعفد ؟نیس امل اهیف رظنلل وزمی
 وزعیف :عسوآ لکشب دعب امیف ةروكذملا ةلأسملا ضرع يتأيس هنأ لاح يفو

 .هددحي الو ءاهيلع مالكلا ءيجيس هنأ نیییو «يتأيس امل

 لوقيف «هيلإ ليحُي يذلا باتكلا وأ بابلا مساب حرصي ًانايحأ اذكهو

 .ةراجإلا يف :وأ «عويبلا يف مدقت :ًالثم

 ملع يف الكم ديريو ؛هعضوم يف فرع ام ئلع :هلوقب وزعي ًانايحأو
 .اذه وحنو «هقفلا لوصأ
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 ڪڪ ڪڪ سس ا ا ا حس ميم و

 ىلع ريبكلا هحرش ىلإ عورفلا وأ ةلدألا نم ةدازتسالل ليحي ًانايحأو

 باتك ىلإ وأ ءًاعضوم نيرشع وحن يف اذهو «يهتنملا ةيافك :يدتبملا ةيادب
 .تادايزلا باتكك هل رخآ

 باتك خس قراوف ٍةريثك عضاوم يف ركذي هنأ :هللا همحر هبأد نمو -۲

 يف فالتخالا نأ ًامامت دكؤي اذهو «يرودقلا رصتخم كلذكو «لصألا
 .هذيمالتو فلؤملا نمز نم لب «میدق ذنم عقاو يرودقلا خست

 باتكل يقيقحت ةمدقم يف هتبتك ام يرودقلا خست فالتخا نع رظنيو

 .يناديملل «يرودقلا حرش بابللا

 ديدع لئاسم ديزي هنأ ةيادهلا نم ةريثك باوبأ يف هتاداع نم -۳

 لا ةيادب باتك رّيغت ثيحب گلو هفّلأ يذلا يدتبملا ةيادب یلع

 و «ءةيادهلا نم ةريثك خسُت يف اهزییمت مت تادايزلا شو لوا هنّلأ

 ةخسنلا بسحبو «زییمتلاب خسانلا مامتها بسحب كلذو «یرخآ خس يف
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 .اهنم خوسنملا

 ام باب يف يلصملا ةرتس ماكحأ يف لئاسملا رظنت كلذ ىلع لاثمكو
 .ةالصلا دسفي

 يدتبملا ةيادب يف ٌركذ اهل تأي مل ةلماك ًالوصف ةيادهلا يف داز هنإ لب

 ام لثم ءحرشلاب اهبقعي مث «يدتبملا ةيادب ةقيرط ىلع اهركذ دقو ءالصأ

 .هيف فرصتلاو فالتخالاو ئوعدلا يف لصف :يف «یوعدلا باتك يف ءاج

 يف لوصفو «راهنألا يک يف لصف «تاوملا ءايحإ باتك يف كلذكو
 .هايملا يف لصفو برا لئاسم



 1۷ ةيادهلا باتک يف ينايغرملا مامالا جهنم نم

 تعرازملا باتک لبق ةمسقلا باتک دعب ةأياهملا يف لصف كلذکو
 .عضاوملا نم اهریغو «ةاقاسملاو ةعرازملا باتک يف كلذكو

 ةغايص يف ریغی هنأ :ةریثک عضاوم يف هللا همحر هجهنم نمو -6

 .ادج حضاو اذهو لو اهفلآ يتلا يدتبملا ةيادب تارابع

 الوآ يدتبملا ةيادب يف هدمتعا امع هحیجرتو هيأر رّيغي ًانايحأ لب
 اضر طرتشی له نایبو «ةلاوحلا باتک لوأ :كلذ ىلع لاثمک رظنیو

 تادایزلا نع لقت ةيادهلا يفو «طرتشی :لاق يدتبملا ةيادب يفف ؟لیحملا

 .طرتشي ال هنأ ادمتعم

 ررقي ةريثك انايحأ هنأ :ماكحألا ضرع يف هللا همحر هجهنم نمو '6

 «بهذملا ةمئأ لاوقأ دحأ ىلع هيف ًادمتعم هحجر يذلا يهقفلا مکحلا

 لثم كلذو بهذملا ةمئأ نيب مكحلا اذه يف فالخلا ْئلإ ريشي ال هنكلو

 مكح ةلأسم كلذكو «هلكأ ةمرح حجر ثيح ءًادمع ةيمستلا كورتم ةلأسم

 .هتساجن ررق ثيح «لمعتسملا ءاملا

 ةمئأ نيب فالخلا ركذ نع تكسي ةريثك لئاسم يف هارت اذكهو

 .دوجوم اهيف فالتخالا نأ عم قافتالا ٌةىراقلا مّهوتيف «هباحصأو بهذملا

 مكحلا نايب دنع هلمحتسی يذلا ظفللا يف هجهنم يف هّيظحال اممو 1

 ةيفنحلا خياشم يفالتخا دوجو لاح ةيهقف لئاسم ةدع يف يعرشلا

 .اذك نوكي نأ يغبني :لوقي هنأ :اهيف مهئاملعو

 تلصحو «رذع ريغب یراقلا حَتحنت نإ ةلأسم :اهنم «ةلثمأ ةدع كانهو

 .وفع وهف :رذعب ناك ناو ءامهدنع دسقی نأ يغبني :لاق :فورحلا هب



 ةيادهلا باتك يف ينانيغرملا مامإلا جهنم نم ۸

 مل سمشلا نأ هل نّيبتو «مئاص وهو لكأ نإ :ةلأسم يف كلذکو

 اذه ريغو «خياشملا فالتخال كلذو «ةرافکلا بجت نأ يغبني :لاق :برغت

 .لئاسملا نم

 نم هريغو ةيانبلا يف ينيعلا اهركذ دق :خياشملا فالتخا :ةلعلا هذهو

 .اذك يغبني :لئاسملا هذه يف ينانيغرملا لوقل اوللع نيح حارشلا

 ةمئأ نع ةددعتملا تاياورلا ركذي هنأ :هللا همحر هتاداع نمو -۷

 نإ اهريغ ركذب اهبقعي مث «بهذملا يف ةرهاظلا ةياورلا ركذيف «بهذملا
 دايز نب نسحلا ةياورو «رداونلا ةياورك «ةرهاظلا ريغ ركذي وأ «تدجو

 .ةفينح يبأ مامإلا نع

 ًاضيأ هنع يور هنأب اهبقعُي مث «فسوي يبأ مامإلا لوق ًالثم ركذي كلذك

 .هللا همحر دمحم مامإلا نع اذكهو ءرخآ لوق

 ةمئأ نيب فالخلا ركذي نيح هنأ :هللا همحر فنصملا ةداع نم -۸

 .هليلد ركؤ رخأ ام وه اهنم هدنع حجارلا ناف مهنم لكل لّلديو «بهذملا
 يف دّيِجلا دقع :هباتك يف يولهدلا هللا يلو هاش ةمالعلا ركذ -۹

 يف ةيادهلا بحاص جهنم نع ملكتي وهو ٩۰۱ص ديلقتلاو داهتجالا ماكحأ

 امو «ةرهاظلا ريغو ةياورلا رهاظ بتك نعو «ليلدلاب لاوقألا نيب هحيجرت
 نم اهوحنو ةيادهلا يف مكو» :لاق ؟اهب یتفی لهو «ةذاش تاياور نم اهيف

 ها .«ليلدلا لاحب «ةذاشلا تاياورلا ضعبل حيحصت

 نأك ئري هنإف «ةيادهلا يف علاط نم لكل ًادج ٌحضاو اذهو :تلق

 «مهلاوقأ يف ةئالثلا هباحصأو مامإلا نيب ًامكح هسفن َلَعَج ينانيغرملا

 مث «باعيتسا مدعو راصتخاب ناك ناو مهنم لكل لدتسُي اميف هرظنب كلذو
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 نكي مل ولو هرظن ةهجو يف ليلدلا ةوق بسحب احيرصت اهنم حجارلاب ردصي
 .بهذملا يف ةياورلا رهاظ وه حجارلا اذه

 همحر هتداع نم ذإ «هليلد ريخأتب حجارلا ىلإ ينانيغرملا ريشي انايحأو
 حجارلا وهف :ةلدألا ركذ دنع هلیلد رحأ ام نأ - ليلق لبق مدقت امك - هلل
 .رمألا نم ةعس ىف ءیراقلا كرتيو ن ال انايخاو « هدنع

 هللا همحر كلام مامإلا لوق ةيادهلا يف ينانيغرملا مامإلا ركذي ۰

 ًالوق ًانايحأ لقني لب «هللا همحر يعفاشلا مامإلا فالخ كلذكو «هقالخو

 .امهنع ئوري ايناث

 هركذ نم رثكأ ناك يعفاشلا فالخل هّرکذ نأ حضاولا رهاظلا نمو

 مامالا ركذو ءًاعضوم 54٠ يف يعفاشلا مامالا ركذ دقف كلام فالخل

 .ًاعضوم ۱۰۳ ىف كلام

 يف امهل هركذ نم َرثكأ ةيادهلا لوأ يف امهفالخل هرکذ ناك ًاضيأو

 .ةيادهلا رخاوأ

 مث ءامهلوقل ةرصتخم ةلدأ ركذي ناك هنأ :هللا همحر هتداع نمو ۱

 .اهنع ةباجإلاو ءاهتشقانمب موقي
 كلام فالخ ركذ نم ةيادهلا بحاص دصقم ام :دراولا لاؤسلاو

 مأ هیلع ءیراقلل "فیرعتو «نراقملا هقفلل کز وه له ؟يعفاشلاو

 بهذملا وه هنأو «هبهذمب يفنحلا عانقا ةدايزل ؛امهیلع درلاو «امهتشقانمل

 ؟یوقالا



 ةيادهلا باتك يف ينانيغرملا مامإلا جهنم نم 0

 ال ام «یراقلا ىلع ةعسلا نم هيفو «یهقفلا ءارثلا باب نم هنأ وأ

 ؟ةقشم عفرو رسيو ةمحر ءاهقفلا فالخ نأو ‹ ىفخي

 و

 ةقيرط نم مشی ام بسحب «لوالا وه هدصقم نأ :ملعأ هللاو باوجلاو

 .ةشقانملاو ضرعلا

 ناكف :مهدعب نمو ةباحصلا نيب يلاعلا فالخلل هرکذ نع امأ ۲

 هللا يضر رمع نب هللا دبع فالخ رجحلا باتك يف َرَكَذ ًالثمف ءًادج ًاليلق

 بهذم :ئّمس كلذكو «رمع نبا بهذم :حئابذلا باتك يف هاّمسو ءامهنع
 .مهنع هللا يضر سابع نبا بهذمو «يلع

 وآ «ةعبرالا بهاذملا ةمئأ ريغ نم ةمئالا لاوقآ فالخل هرکذ نعو

 ضرعأو ءًاضيأ ًادج لیلق وهف :ةعبرالا بهاذملا ةمئأ نم نیروهشملا ريغ

 :مهتايفول ينمزلا بيترتلاب مهل ًابترم مهنم هقالخ َرَكَذ نم يلي اميف
 .راحاو عضوم يف ۰( ه54١ت) ةمربش نبا مامإلا فالخ َركَذ هنإف

 .نينثا نيعضوم يف ء(ه58١ت) ئليل يبأ نبا مامإلا فالخ ركذو

 قيادهلا نم نيعضوم يف (ه۱۵۷ت) يعازوألا مامإلا فالخ ركذو

 .ةبرشألا يفو «مايصلا يف

 نم «يفوكلا يعخنلا هللا دبع نب كيرش مامإلا فالح َرَكَذ كلذكو

 .ةبرشألا يف دحاو عضوم يف «(ه11/1١) ةفينح يبأ مامإلا باحصأ

 نم (ه۲ ۱۵ ت) فسوی نب ماصع يخلبلا ةمصع يبأ مامالا فالخو

 .ةيهاركلا باتک يف «رلحاو عضوم يف «ةيفنحلا ءاهقف ةمئآ



 ۷1 ةيادهلا باتك يف ينانيغرملا مامإلا جهنم نم

 «نسحلا نب دمحم ٍذيملت نابأ نب ئسيع مامإلا فالخ َركذو
 .تانيبلا 58-55 تدحاو ةرم + (نه171كن)

 نم «يّرلا يضاق «يزارلا لتاقم نب دمحم مامإلا فالخ ركذ امك

 باتك يف «ةدحاو ةرم .(ه۲۸) «ينابيشلا نسحلا نب دمحم باحصأ

 .ةيهاركلا

 سمخ يف «(ه١151ت) فاّصخلا مامإلا تارايتخا ضعب ركذ اذكهو

 .هقيرط نم بهذملا يف تاياور لقني امك «عضاوم

 يف «(ه۳۳۳ت) يديرتاملا روصنم يبأ مامإلا فالخ ركذو

 يف «ءاضقلا باتك يفو «ءارشلاو عيبلا يف ةلاكولا باب يف «نیعضوم

 لوف ات نم ورش

 .رهاوظلا لهأل ًافالخ :لاقف «ةيرهاظلا نع ردحاو عضوم يف لقن هنأ امك

 ةرشع يف هركذ دقف (ه۳۲۱ت) يواحطلا مامإلا فالخل هركذ امأ

 .ةيادهلا نم عضاوم

 بهذملا لوق لباقم يف (ه750) يخركلا مامإلا فالخ َرَكَذ اذكهو

 :اعضوم نيرشع وحن يف ءدمتعملا

 عضاوم ةتس يف هّلاوقأو (ها"ا/٠ ت) ثيللا يبأ مامإلا تارايتخا ركذو

 .ةيادهلا نم

 يراّمكلا لضفلا نب دمحم ركب يبأ مامإلا فالخ ةدحاو ةرم ركذ امك
 .ءاملعلا ةمئألا هيلإ لَحَر نمم وهو «(ه۳۸۱ت) يراخبلا



 ةيادهلا باتك يف ينانيغرملا مامإلا جهنم نم ۷۲
 سس ڪڪ ڪڪ ج ح

 وأ اصن ةلأسملا مكح يف دجي مل اذإ هنأ : هلا همحر هجهنم نمو ۳

 بهذملا ءاملع يأر ركذي :هیحاصو ةفينح يبأ بهذملا ةمئأ نع ةياور

 :ليق :هلوقب كلذ نع رّبعيو «مهئامسأب حرص ال نكلو «مهدعب ءاج نمم
 «باتكلا يف ةرهاظ ةريثك نطاوم يف اذهو ءاذه وحنو ءاذك :ليقو ءاذك

 .ةيانبلا يف ينيعلا اذه ىلإ هبن دقو

 هب لاق لوألا لوقلا نأ نوتّيبيف «ةيانبلا يف ينيعلا لثم حارشلا يتأي مث

 ًالثم هب لاق يناثلا لوقلا نأو «ةفحتلا بحاصو يسخرسلاو عطقألا ًالثم

 41/8 257/5 ةيانبلا :اذهل جذامنك رظنيو ءاذكهو «يناساكلاو يودزبلا

 .7 ۸ ١1/8

 .رخآلا ليقلا دروي نأ نود «ةدحاو ةرم «ليق :ظفل لمعتسی ًانايحأ هارتو

 ةغللاب اهرکذ ادج ةليلق لئاسم كانه نأ :هللا همحر هجهنم نمو ۶

 كلذ ءاج امك «هدالب يف رثئموی ةدئاسلا تاغللا نم تناك اهنأكو «ةيسرافلا

 نأ مدقتو ءاهريغو ةلاكولاو «ناميألاو «قالطلا باتك لئاسم ضعب يف

 .يدتبملا ةيادب يف ءاج هلثم

 ةيهقفلا لئاسملا ضعب يف ركذي هنأ ةيادهلا يف هللا همحر هتاداع نمو ٥

 ءاج امك .هنامز يف اهريغو ةناغرفو دنقرمسو ئراخب هدالب هيلع تناك يتلا لاحلا

 امو ؟هنع ّوفعم مأ ءسجن وه لهو «ئراخب نيط نع ملكت نيح ةراهطلا باتك يف
 يئانثلا :اهامسو «همايأ يف ةلوادتملا ةلمعلا عون نع ملكت نيح «عويبلا يف ءاج

 ةفراطَعلاو يلادعلا ةميق يف فالتخالا كلذكو «دنقرمسب يترصتلاو يئالثلاو

 «یراخبب ينارشْمُخلل ةبسنلاو اهيف ةلاهجلاو عوببلا يف همالك ًاضيأ اذكهو «ةناغرفب
 .هنامزو «هدالب فرع نع ملكتي ناك كلذكو «ةناغرفب يخاسبلاو



 ۷۳ ةيادهلا باتک يف ينانيغرملا مامإلا جهنم نم

 امهيفو «نيتيلاتتم نيتلأسم ركذ اذإ هنأ ةيادهلا يف هتاداع نمو ۲

 يمسيف :امهنيب قرفلا نيبي نأ فنصملا ديريو «بهذملا ةمئأ نيب فالخ

 .يناثلا لصفلا :ةيناثلاو ءلوألا لصفلا :ئلوألا ةلأسملا

 لئاسم يف ينانيغرملا نأ ةيادهلل يتمدخ لالخ هتظحال اممو ۷

 "یراقل لوقي هنأك ءامهنيب حجري الو «نيتياور وأ «نينثا نيلوق ركذي ةريثك
 دروي نيح هرصتخم يف يرودقلا لاحك «رمألا نم ٍةعس يف تن :ةيادهلا
 نم اذه نأ مّدقتو ءاهنيب حبجرت نودب ةلأسملا يف بهذملا ةمئأ لاوقأ

 .يدتبملا ةيادب يف ًاضيأ هجهنم

 يف ءاج ام :قييضتلا مدعو «عیسوتلا هجهنم نم ناك هنأ دكؤي لاثمکو

 لوقو «نییناجلل ٌرظنأ هللا همحر دمحم لوقو :لاق :مّلسلا باتك نم ٍةلأسم
 ها .رسیآ هللا همحر فسوي يبأ

 ةحيرصلا لاوقألا نيب حيحصتلاو حيجرتلا ظافلأ يف هجهنم نمو ۸

 وهو :وأ «حيحصلا يف :وآ حیحصلا وهو :وأ ؛حصألا وهو :هلوق :هدنع

 .رهظأ هيف هللا همحر ةفينح يبأ مالكو :لوقي وأ «راتخملا

 يف اهب حرصم ريغ تاحیجرتو ينانيغرملا مامالل تارایتخا كانهو

 .ةيادهلا حرش يف اهنمض دقو «يدتبملا ةيادب

 يف ةدعاقب ةعفشلا لئاوأ يف دافأ هنأ هللا همحر هجهنم نمو ۹

 .ةلدألا ةرثكب ال «ليلدلا ةوقب حيجرتلا نأ :يهو «حیجرتلا

 .اهيف ةوقب لب «للعلا ةرثكب عقي ال حيجرتلاو :یوعدلا باتك يف لاقو

 ذخألا :ًانايحأ اهيلع ريسي ناك يتلا حيجرتلا دعاوق نمو 4٠
 ذی نأ ئلوألاو :لوقي ثيح «قالطلا باتك يف ءاج امك «طوحألاب



 7 ۱ ةيادهلا باتك يف ينانيغرملا مامإلا جهنم نم ۷

 ااو اهر + نیتتلاب

 كلذو .ةصاخ ةسارد ىلإ هتارایتخاو هتاحیجرت جاتحت اذکهو

 بهذملا ةمئآ لاوقآ نع هجورخ یدم يف رظنلاو ءاهفينصتو «اهعمجب

 .اهیف هجهنمو

 :ةوهشلا عم ءارشلا دنع ةمألا سم :ةلأسم يفف :لاثملا لیبس یلعو

 .اذکهو «يرودقلاو ریغصلا عماجلا يف دمتعملا لوقلا ريغ راتخي هارت

 فصو يف اهلمعتسي يتلا يعرشلا مكحلا ظافلأ يف هجهنم نعو ١

 مكحلا ماسقأ نم ةروهشملا ظافلألا .ًابلاغ لمعتسي هنأ :ةلأسملا مكح

 ًاردان ًالامعتسا هل ٌتیآر ينكلو ءاهوحنو بودنملاو بجاولاك «يفيلكتلا

 ثيح «ةبرشالا باتك يف ءاج ام وهو «هيلإ ريشأ نأ تببحأ قدحاو ةرم
 .دحاو فصو يف نيفصو جمد دقف «ةوركم مارح :ةلأسم مكح نع لوقي

 يف اهيلع ًاصوصنم سيل يفيلكتلا مكحلا يف ظافلأل لامعتسا هل ًاضيأو
 :هلوقك «يدتبملا ةيادب يف هجهنم يف اذه هنع مدقت امك «هقفلا لوصأ بتك

 .لقتسم ثحب يف هتساردو هعّبتت نسحي امم اذه وحنو ءنَسَح وأ «يغبني

 رهجلا نيب عمجلا يف هّلوق :ةيادهلا يف هلمعتسا ام رداون نمو
 .هوركم هنأ :ديريو «عینش هنإ :ةدحاو ةعكر يف ةتفاخملاو

 «ةيهقفلا دعاوقلا نم ًاريثك ةيادهلا لئاسم يف رب هنأ يملعلا هجهنم نمو ۲

 .ًاحضاو ًامامتها كلذ یو باب لك يف ةيهقفلا طباوضلا ركذب عملأو

 هيلع راس يذلا هجهنم نم ءيش نع هتمدقم يف هب حرص اممو ۳

 .«ةياردلا نوتمو ياورلا نويع نيب هيف عمجأو» :لاق ثيح «لمجم لكشب

 نتمو «هرایخ :ءيشلا نيع :ةرابعلا هذه حرش يف 48/١ ةيانبلا يف لاق



 ۷۵ ةيادهلا باتک يف ينانيغرملا مامإلا جهنم نم

 اهراتخا يتلا ةياورلا نویع - ئوح - هنأ لصاحلاو :لاق مث «هّثوق :ءيشلا

 ها .ةفيطللا تاکئلاو «ةرّثؤملا يناعملا :يهو «ةياردلا نوتمو ءاملعلا

 هرصتخا نيح ةيادهلا يف هجهنم نم رخآ ًائيش ينانيغرملا َرَكَذ مث 4
 ها .«يهتنملا ةيافك نم باب لك يف دئاوزلل ًاكرات» :لاق يهتنملا ةيافك نم
 .يهتنملا ةيافك يف اهركذ يف عسوت يتلا عورفلا يأ :دئاوزلاب دارأو

 جّرخُت ةيادهلا يف لوصأ ركذ يف هجهنم ًانّيبم كلذ دعب لاقو 0
 : و بحسنت لوصأ ىلع لمتشي هنأ ام عم» :لاق ئرخأ ٌعورف اهيلع ساقّتو
 .«لوصف اهیلع

 لومش :وهو ُرَخآ مهم ءيش لئاسملا نم هعمجأ يذلا لومش عم يأ

 نم لوصف اهيلع بحسنتو «ةريثك عورف اهيلع ینبت لوصأ ئلع ةيادهلا
 اع ك نا لئاسملا

 نأ هيلع جرحت يذلا لصألاو» :لقاعملا باتك رخآ يف ًالثم لوقيف
 نم هيلع درو اميف جيرختلا هنكمي :الّمأتم لصألا اذه مكحأ نّمف «.. .لاقي

 ها .«دادضألاو رئاظنلا

 ها .«لئاسملا نم ٌريثك جّرخي اذه ئلعو» :اياصولا باتك يف لوقيو

 لاق ثيح ينيعلل عئار مجم مالكي هجهنم نع هتعمج ام متخأو -

 دعاوق ىلع ًالّصؤم» :ناك هنأب ةيادهلا باتك فصی وهو ةيانبلا ةمدقم يف

 لوصفو «ٍةنيبم لوصأ ىلع ًاسّسؤمو «ةبيرغ دئاوف ىلع ًالّصفمو «ةبيجع

 ها .«قيقح بیکرتو «قينأ بیترتو «ةریثک لئالدو قريزغ لئاسمو «ةنيص

FRهل دعا  



 ةيادهلا يف لالدتسالا يف ينانيغرملا مامإلا جهنم نم ۷۹
 حس بس _ ۰ ا

 ةيادملا يف لالدتسالا يف ينانيغرلا مامالا جهنم نم

 ينانيغرملا مامالا نأ ةيادهلا يف علاط نم لكل حضاو وه امم ١

 نم «ةعونتم ةددعتم ةلدأب ءاهقفلا ةمئألا نم هريغك لدتسي ناك هللا همحر

 «لیطی الو رصتخي كلذ لک يفو ءرخآ نود عون یلعو تلدالا ضعب ىلع

 ةدازتسالل ِة ةدیدع عمار يف لیحب ناكو « يصقتسي ال هنأ یلوآ باب نمو

 .ارصتخم ًاحرش ةيادهلا يمسيو «يهتنملا ةيافك ریبکلا هحرش ىلإ

 سا مس یا یا ی تب

 ةطوسبملا هل دب الف :بهذملا ةمئأ لاوقأ نم

 هجو نايبو ةلدألا ركذب ىنتعت دعت يتلا .ةطوطخملاو ةعوبطملا ءاهلك ةلوطملا

 هقفلا بتك يف ثحبي نأ هيلع لب ب ىلع نصت او ءاهتلالد

 عمجيو ‹ةيفنحلا لوق الرف قفاو يتلا ( ىرخألا بهاذملا كو «نراقملا

 .هدارم ضعب وأ هدارم ىلإ لِصَي هلك كلذب هلعلف ءاهلك مهتلدأ

 لعجي ام ًاريثك ناك هنأ هللا همحر ينانيغرملا مامإلا بأد نم ناكو -۲

 لاق امك .نْيّتدئافلل ةدافا ؛ةلأسملا لصأ ىلع ًالقتسم ًايلقع ًاليلد صنلا ةلع
 517/1١. راكفألا جئاتن يف هداز يضاق



 ۷۷ ةيادهلا يف لالدتسالا يف ينانيغرملا مامالا جهنم نم

 خیاشم لاوقأب اهمكحو ةلأسملا طبري ام ًاريثك ناك هنأ تظحال امك ۳

 ينأي مث «بلاخلا يف مهمساب حرص الو «لیلدلا وه مهّلوق نأکو «ةيفنحلا
 .مهب دارملا نمو «مهءامسا ًانايحأ نونیبیف حارشلا

 ءاذك اولاق انخیاشمو :هّلوق :كلذ يف اهلمعتسی ناك يتلا ظافلألا نمو

 ملو ءانخياشم هيلعو ءانخياشم ضعب لاقو ؛اذکب اوتفأو ءاذك اولعفو

 نم انخیاشم نمو ءانخياشم ةماع هيلعو ءانخياشم کدو ءانخياشم هزّوجي
 .اذه وحنو «كلذ عنمي

 رثکآ وأ «خياشملا ةماع لاق هبو «ٌخياشملا نسحتساو :ًانايحأ لوقيو

 .دنقرمس خياشم وأ «خلب خياشم وأ «خیاشملا

 هب لدتسُي يذلا ليلدلا فیصی ناك هنأ :لالدتسالا يف هجهنم نمو ٤

 ًاعضوم نيرشع تغلب ةريثك عضاوم يف كلذو «ةحصلاب ةيوبنلا ةّنسلا نم
 هللا یلص يبنلا نأ حص دقو :يلاتلا َريبعتلا ًالمعتسم لوقيف «ةيادهلا يف

 .اذك لاق وأ ءاذك لعف ملسو هيلع

 ليبي هاك عبار هتل تنعي و جيرختل يعبتت لالخ نمو

 ًاحيحص نوكي دقف «(ةحصلا) :ظفلل ماعلا يثيدحلا يحالطصالا ئنعملا
 فالتخا هحيحصت يف نوكيو «ةحصلا وه دمتعي ًانايحأو ءانسح وأ

 دافتسُي يتلا ةينامثلا مولعلل ًاعماج ًاظفاح ًاثدحم ناك ينانيغرملا نأ ٌمولعمو

 .داهتجالا بصنم اهب

 مهثيداحأ ىلع ًانايحأ مكحي هارت نيرخآلا ةلدأ ةشقانم يفف ًاضيأو

 .فيعض :هيف ئورُي امو :ًالثم لوقي ةيصولا باتك يفف «فعضلاب



 ةيادهلا يف لالدتسالا يف ينايغرملا مامالا جهنم نم ۷۸

 ةيعرفلا لئاسملا لكل لّلدي ال ناك هنأ :لالدتسالا يف هجهنم نمو 5
 ركذ نودب ًاعورف ركذي ام ًاريثكف «ةلأسملا لصأ ىلع ةعّرفم اهدروي يتلا

 اهل ليلد يأ

 «يدتبملا ةيادب نم ةيساسألا ةلأسملا ركذي ًانايحأ هتظحال لب

 عابس رؤس ةلأسم لثم «ةلدأ ركذ نودب لاوقأ نم اهيف ام ركذيو
 ركذي مل فلؤملا نأ ۳۹۹/۱ ةيانبلا يف ينيعلا صن دقو «مئاهبلا

 ثيح نم الو «لقنلا ثيح نم ال «ةيعفاشلا دنتسم الو ةيفنحلا دنتسم

 هتظحالمو رمألا اذه عبتت نكميو ءاهركذب ينيعلا ئتأ مث «لقعلا
 .حارشلا بثک نم هكاردتساو

 هارتف «ةيكلاملاو ةيعفاشلا لاوقأل لالدتسالا يف هلاح ناك اذكهو

 .ليلد يأ مهل ركذي ال نايحألا نم ريثك يف

 ينانيغرملا ةيجهنم يف اهيلع تفقو يتلا ةبيرغلا ةمهملا رومألا نمو 1
 يبنلا نأب هتهارك وأ هميرحتو ءيش عم ىلع لدتسي ناك هنأ «هلالدتسا يف

 لئاسم عبرأ يف كلذ ءاج دقو «رمألا كلذ لعفي مل ملسو هيلع هللا یلص

 .ةيادهلا باتك نم لوألا عبرلا يف تءاجو «ملعأ هللاو اهلك ةيادهلا يف طقف

 طابنتسا يف هقفلا لوصأ دعاوق نع بيرغ رمآ لالدتسالا اذهو

 وأ يهنلا يف ليلد توبث نم ميرحتلا يف دب ال هنأ مولعملا نمف ذ ماکحالا

 كلذ تنّيب دقو «ميرحتلا ىلع لدي الف لا مدعو ا ءميرحتلا

 .لئاسملا هذه نم لك عضوم يف ةيشاحلا يف



 ۷۹ ةيادهلا يف لالدتسالا يف ينانيغرملا مامالا جهنم نم
 ا

 مدعب ميرحتلاو يهنلا ىلع ًانايحأ لدتسي هنأ ةبارغ رمألا ديزي اممو
 دقو «هركذي مل هنكل «ةيوبنلا ةنسلا يف حيرص يهن اهيف تبث هنأ عم «لعفلا
 .دمحلا هلو «ةيشاحلا يف هيب

 :يه جهنملا اذه اهيف كلس يتلا عبرألا لئاسملا هذهو

 .ضرفلا لبق رجفلا ةنس دعب ةلفان ةالصلا ةلأسم -۱

 .لفاونلا باب يف ةلفانلا ةالص يف ةدايزلا ةلأسم -۲

 .ديعلا ةالص لبق ْىّلصملا يف لفنتلا -۳

 .اهب عرشلا دورو مدعل ؛زوجت ال اهنأو «ةعرازملا يف ةلأسم 4

 عنملاو ءيشلا نع يهنلا لّلَعُي ًانايحأ هنأ هلالدتسا يف هّيظحال اممو ۷
 مكحلل ٌفُصَو هقفلا لوصأ ملع رارقتسا دعب دجوي ال هنأ عم «ةعدب هنأب :هنم
 ؛ ظفللا اذه نایب ىف لیصفتلا ىعدتسي اذهو «ةعدب هنأب ىفيلكتلا ىعرشلا
 .ةهاركلا هب ديري تظحال امك  بلاغلا ىف وهو «هنم دارملا ةفرعمل

1 

 نمو ةيادهلا بحاص اهركذي يتلا ةلدألا نأ ىلإ هيبنتلا انه نسحيو ۸

 مامإ ةفينح يبأ مامإلا ةلدأ يه اهنأب مزجلا عاطتسُي ال بهذملا ةمئآ نم هّلبق

 لدتسي هنأب لوقلا نكميو «كلذ لامتحا عم «هباحصأ ةلدأ يه وأ بهذملا

 .ملعأ هللاو .كلذب مهل

 لقني نيح هرداصم ركذي ال ينانيغرملا نأ ًاضيأ ٌاظوحلم وه اممو ٩
 نم ةلالدلا هجو نّيبي نيح لاحلا كلذكو «لئاسملا يف لاوقألا ةلدأ

 ؟هل ءیشنم وه مأ «هريغ نع كلذ يف لقان وه لهف «ليلدلا



 ةيادهلا يف لالدتسالا يف ينانيغرملا مامإلا جهنم نم ۸۰
 [- حک تک ج نسب سس سس سس سس |

 دمحم مامالا بک :اهتالالدو ةلدألا يف هرداصم نم نأ عقوتاو
 راثآلا يناعم حرشک «ةددعتملا يواحطلا بيكو «فسوي يبأ "بک
 «ةددعتملا يخركلا بتكو .اهریغو ءاملعلا فالتخاو راثآلا لکشمو

 .يخركلا رصتخم حرشو دیرجتلاک «ةلوطملا يرودقلا بتکو

 حرش عئانصلا عئادبو «يسخرسلل يفاكلا حرش طوسبملا باتک اذکمو

 ءريغصلا عماجلل ةيفنحلا ةمئأ حورش كلذکو «يناساكلل ءاهقفلا ةفحت

 .يرودقلاو يخركلا رصتخم حورشو «ریبکلا عماجلل مهحورشو

 یلع ةريثک عضاوم يف دمتعی ناك هنأ :لالدتسالا يف هجهنم نمو ٠

 دارجلا مکح ةلأسم يف هلالدتسا :ةلثمالا نمو .يباحصلا لوقب لالدتسالا

 .هتحاب] ىلع لدي هنأو لَك هلک :هنع هللا يضر يلع لوقب
 دقف «رفاسملا ىلع بجت ال ةيحضألا نأ ةلأسم يف هلالدتسا كلذكو

 .نيعمجأ مهنع هللا يضر يلع لوقب كلذكو ءرمعو ركب يبأ لعفب لدتسا

 .ًادج ةريثك مهنع هللا يضر ةباحصلا لاوقأب هلالدتسا ىلع ةلثمألاو

 بحاص هسفن هللا همحر ةفينح يبأ مامإلا نع يور دق جهنملا اذهو

 :هلالدتسا لوصأ نع همالك ضرعم يف لاق هنأ هنع لقت ثيح «بهذملا

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ةنس يف الو هللا باتك يف دجأ مل اذإف»
 نع جرخأ ال مث «تئش نم لوق ٌعَدأو «تئش نّم هباحصأ لوقب تذخأ

 ۰۱۰ ص يرميصلل ةفينح يبأ رابخأ يف امك ها .«مهريغ لوق ئلإ مهلوق

 ام امأو» :ةفينح وبأ لاق۱۷۲ ص يحلاصلل ناّمجلا دوقع يف ٍةياور يفو

 سلاو «لجو رع هللا باتك ىلإ هرقأ مهلاوقأ نم ریختنف :هيف اوفلتخا
 .۲۲۷ ص «ةفينح وبأ :ةرهز يبأ ةمالعلا باتك رظنيو ها .(دهتجنو



 ۸ ةيادهلا يف لال دتسالا يف ينانيغرملا مامإلا جهنم نم

 ناك فسوي ابآ نأ يخركلا نع هقفلا لوصأ بتك يف ةيفنحلا لقن دقو

 كلذ نوكيو «رثالل هتکرت ينأ الإ ءاذك سايقلا :هلئاسم ضعب يف لوقي

 ۰۱۰۵/۲ يسخرسلا لوصأ يف امك «ةباحصلا نم ٍدحاو لوق وه ٌرثألا

 لوصأ حرش رارسألا فشك يف يراخبلا نيدلا ءالع مامإلا ركذو

 :ةجح هلعجو «يباحصلا لوقب ةيفنحلا جاجتحا ةلع نأ ۲۲۲/۲ يودزبلا

 بلاغلا نأو «ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نم يباحصلا عامس لامتحا يه
 .ربخلاب يتفي ناك يباحصلا نأ

 ةكربب يأرلا يف مهتباصإ لضفل :ةباحصلا لوقب لدتسُي ًاضيأ هنأ ركذو
 .ملسو هيلع هللا یلص يبنلا

 ركذي هارتف «ناسحتسالاو سايقلا :هب لالدتسالا نم رثكأ اممو ۱

 .ههجو نایب عم ءاهيف سايقلاو .ههجو نايب عم «ناسحتسالا ةلأسملا يف

 هللا همحر فنصملا نأ :رظانلا اهبرغتسي يتلا تالالدتسالا نمو -۲

 اهنم «نيعباتلا نع لقت امب عضوم نم رثكأ يف رهاظلا بسحب لدتسا
 :ًالدتسم لاق دقف «ضيحلا باب يف انوي وشم نیش ولا را اف

 .ها .«ًافيقوت الإ فرعی ال هنأو ءءاطعو يعخنلا ميهاربإ نع لقت اذكه»

 ةعوفرم ثيداحأ ةدع َرَكَذ هريغو ۵۵۱/۱ ةيانبلا يف ينيعلا نأ نيح يف

 .كلذ ىلع صنت - اهیف ملک ناو -

 دعب هدلب ىلإ عتمتملا داع اذإ :ةلأسم يف ححلا يف هلالدتسا اهنمو

 هلهأب مل هنأل» : لاق :هعمت لطب :يدهلا قاس نكي ملو ترمعلا نم هغارف

 .ها .«نیعباتلا نم ةدع نع يور اذک ءاحيحص ًاماملإ نیکسْلا نيب امیف



 ةيادهلا يف لال دتسالا يف ينانيغرملا مامإلا جهنم نم ۸۲

 :هلوقب كلذ ًادقتنم 4۳۲/۲ ریدقلا حتف يف مامهلا نبا كلذ ىلع قّلعو

 .4 ارا دیس راح هل یکی مل نم کل :ةبآلا نم هوذخأ مهنأ رهاظلاو»

 ها .«مهتياور نم ةتباث ةّنس ال ذإ

 نع ربعي ناك هنأ :لالدتسالا يف ينانيغرملا مامإلا جهنم نمو ۳

 .اذك هيف هقفلا :لوقيو «هقفلا :ب ةنطابلا ةمكحلا وأ يلقعلا ليلدلا

 ليلد رخي ناك هنأ :لالدتسالا يف هللا همحر هجهنم نمو 6

 «ناك نمل ًانئاك ءرخآلا باوجلا يضتريف «هدنع ٌراتخملا وه يذلا بهذملا

 .يضاقلا بدأ باتك رخآ يف «يقانغصلل ةياهنلا يف اذك

 فّتصملا ةداع نمو» :۳۲۰/۹ راكفألا جئاتن يف هداز يضاق لاقو

 عقيل ؛ةفلتخملا لاوقألا ىلع ةلدألا ركذ دنع يوقلا َرخؤي نأ :ةرمتسملا

 لقن دنع رثكألا يف يوقلا مدقی ناك ناو مّدقملا نع باوجلا ةلزنمب ٌرَخخؤملا

 ها .«لاوقألا لصأ

 هجهنم نمو :۳۰۳۲/۲ نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح لاق انه نمو

 نم دمحمو فسوي يبأ مالک ررحب هنأ :لالدتسالا يف هللا همحر هتداعو

 ثيحب «هلیلد طسبيو «ةفينح يبأ مامإلا ىعدم ررحي مث «ليلدلاو ئعدملا

 .امهتلدأ نم باوجلا جرخي

 ئعدا ام ىلإ ليملا هنم مّهَمُي :ةداعلا هذهل ًافلاخم هريرحت ناك اذإف
 .ها .نامامإلا

 «ليلدلا ىلع لولدملا ميدقت :لالدتسالا يف هجهنمو هبأد نمو 6

 :برغملا ليجعت بابحتسا ةلأسم يف 1۸/۲ ةيانبلا يف ينيعلا لاق امك



 ۸۳ ةيادهلا يف لالدتسالا يف ينانيغرملا مامالا جهنم نم
 سرت دنا

 میدقت نم :ةدوهعملا هتقيرط ىلع ةيادهلا يف ينانيغرملا ناكو»
 لیجعت بحتسیو :ةیادهلا يف لاق ثيح ««لیلدلا ریخأتو «لولدملا

 هيلع لاقو «دوهیلاب هبشتلا نم هيف اّمل ؛هورکم اهریخأت نأل ؛برغملا

 اورخآو برغملا اولجع ام ریخب يتمآ لازت ال» :مالسلاو ةالصلا

 ها .«ءاشعلا

 ئلع لدتسي هنأ : هس وه اَمِل لالدتسالا يف هتداعو هجهنم نمو 7

 لاق انه نمو ءرمألا كلذ ىلع ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ةبظاومب كلذ

 فئصملاو» :ءاجنتسالا باب يف ۲۱8/۱ ةيارلا بصن يف يعليزلا مامإلا

 ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع هتبظاومب لدتسا هللا همحر - ينانيغرملا -

 ها .«كلذ يف هتداع ىلع ءس هنأ انبهذمل ءاجنتسالا

 :لاق ثیح «نیدیعلا ةالص ةينس :هل ةداعلا هذه "لع دهاوشک رظنیو
 .ها .«اهیلع ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ةبظاومل»

 .ها .«ةينسلا ليلد :ةبظاوملاو» :لاق ثيح «فاکتعالا هليل

 ها .«ةبظاوملا نود ةن الو» :لاقو ءرهظلا ةالص لبق عبرأ ةينسو

 اهنأل» :لاقف تابجاولا كرتل وهسلا دوجس بوجو ةلأسم يف امأو

 ها .«ةرم اهکرت ريغ نم اهيلع بظاو ملسو هيلع هللا یلص هنإف «تابجاو

 لئاسم يف هنأ ةيادهلا يف لالدتسالا يف ينانيغرملا جهنم نمو -۷

 ةباحصلا راثآو ةعوفرملا ةّنسلا يف درو امب ةلأسملل لالدتسالا كرتي ةريثك
 .طقف يلقعلا ليلدلا ىلع رصتقيو «كلذ دوجو عم مهنع هللا يضر



 ةيادهلا يف لال دتسالا يف ينانيغرملا مامإلا جهنم نم ۸٤

 نأش صخت يتلا لئاسملا يف هلالدتسا :كلذ ىلع ةلثمألا نمو

 ةفص ةلأسمك «رتسلا ىلع ينبم اهلاح نأ وأ ءاهل رتسأ هنأل :هلوقب ةأرملا

 يف ةكروتم اهسولج ةلأسمو ءاهيذخفب اهتطب قزل اهنأو «ةأرملا دوجس
 .اهريغو ءانزلا دح يف مجرُت يتلا ةأرملل رفحلا ةلأسمو «دوعقلا

 باتك يف اهب لدتسا يتلا راثآلاو ثيداحألا ددع نع امآو -۸

 .ریبک ددع وهو )١1540(« وحن غلب دقف :هلك ةيادهلا

 يأ ءًاثيدح (۷۲۵) :جحلا باتك رخآ ىلإ ةيادهلا لؤأ نم اهددع غلبو

 ةيارلا بصن ةعبط يف اهجيرخت مجح ءاج اذلو «يلكلا ددعلا فصن وحن

 نم ةحفص ٠١١ ةدايزو «نيلماك نيأزج يف ءاج : ءازجأ ةعبرأ يف يه يتلا

 .(۳۷) :موصلا يفو ءًاثيدح (۱۹۰) :جحلا يف اهددع غلبو «ثلاثلا ءزجلا

 ةيارلا بصن بحاص نأ جيرختلا يف يلمع لالخ هتظحال اممو 4

 ءةيادهلا نم اهنأ ىلع صنیو «ةيادهلا يف ةدوجوم تسيل ثيذاحأ جرخي

 ةريثكلا خسنلا نم يدل رفوت ام عم ةيادهلا يف اهدجت ال كنأ عقاولاو

 .ملعأ هللاو «ةيادهلل

 جيرخت يف ةيارلا بصن يف يعليزلا مامإلا تاحلطصم نم ناك -۰

 :لوقي :هيلع فقي ملو «ثيدحلا هدنع تبثي مل اذإ هنأ ةيادهلا ثيداحأ

 .هل لصأ ال :لوقيف ةياردلا يف رجح نبا امأ «بیرغ

 E د ع



 Ao ةيادهلا باتك ةبوعص

 ةيادحلا باک ةبوعص

 تارابعب تءاج ةماع ئمادقلا ءاهقفلا بك صوصن نأ مولعملا نم
 كاردالاو مهفلاو لانملا ةبعص تناكف «ةقّلغم ةرصّتعم «ةرصتخم ةقيق

 نوكتتل شش ويقف يدي لطمه اطل بل نا هلو

 سوار شل یوم هرم ا را يشر ءاهدعب كردي ةيهقف ةكلم هدنع

 .هليصحتو هلاح بسحب «ةنيعم

 نم بلاطلل دب الف «هدیب هل هلخآو «هذاتسأ ةمزالم عم هنإف ًاضيأو

 نم «هیلع تبتك يتلا يشاوحلاو «هآرقی يذلا باتكلا كلذ حورشل هعمج

 تارابع مهف هيلع لهسیل ؛نأتو ةقدب اهتعجارمو «طوطخملاو عوبطملا
 لالخ نم اهريرحتو اهروصت يف هدعاستلو «هلئاسم كاردإو «باتكلا

 .اهنوركذي يتلا ةلثمألا

 ىلإ باتك نم اهتبوعص ةجرد يف ءاهقفلا تارابع غّيص فلتخت اذكهو

 بابسآ ةبوعصلا هذهلو «ءیراق لكل رهظی سوملم ءيش اذهو ا

 ءىراقلا نم نوكت دقو «هریباعت ةعيبطو فّلؤملا نم نوكت دقف :ةديدع

 بابسأ نايبل انه ماقملا عستي الو «بتكلا كلت كاردإ يف يملعلا هاوتسمو

 .تايوعصلا كلت



 ةيادهلا باتك ةبوعص ۸1

 يتلا «لانملا ةبعصلا بتکلا نم ةيادهلا باتک نأ هيلع عمجملا نمو

 غلبي لب «قيقحتو قیقدتو «رليهج راهجب الإ هقئاقحو هیناعم فشكتت ال
 يشاوحلاو تالوطملاو حورشلا ةعجارم عم هنأ هنم ةريثک لئاسم يف رمألا

 تفل جاتحت ءايشأو ءایشآ یقبتو «كلذ متي ال هناف اهتالضعم فشکل

 .اهوحنو ةلثمالاب حاضیاو «نايبو

 نیو «يناعملا نیقد وه ذإ «رابکلا باتک هنأب ةيادهلا باتک فیعو دقو
 هدشر همهلأو «هّتفوو هيلع هللا حق نم الإ هقئاقد هلك غلبي ال «ينابملا

 .بابلألا هب راحت ام باجعلا باعصلا لئاسملا نم هيف ذإ «همّهفو

 يتلا نیقباسلا ءاهقفلا ةمئألا صوصن نم هيلع تفقو ام انه ٌركذأو

 نمض اهركذ مدقت هنأ يملع عم «ةيادهلا باتک ةيوعص لاح فص
 لدتسب دحاولا صنلا نأ مولعم وه امم نکلو «ةيادهلا ىلع ءانثلا صوصن

 .ینعم نم رثكألو «عضوم نم رثكأ يف هب

 ديزأ لبق كلذ اولاق صوصنلا هذه باحصأ نأب انه ریکذتلا عم اذه

 فعضلا نم انلاحو «نمزلا اذه يف نحن لوقن اذامف «ةنس ةئامعبس نم

 ؟ئفخي ال ديدشلا

 یلاعت هللا ىلإ اجلن نأ ًالوأ انیلع بجي هنإف :هذه لاحلاو ءهيلعو

 ءميلسلا مهفلاو دادسلاو ةيادهلا هلأسن نأو «ميلعلا حاتفلا وهف هب نيعتسنو

 ا لو هاو ملا تالاب غا ناو: الف هم ذيع تا ابق

 .عطقني ال ميركلا هللاب لمألاو ءزجعن الو لساکتن الو

 :ةيادهلا باتك ةبوعص تركذ يتلا صوصنلا هذه نمف ءاذكهو



 AV ةيادهلا باتك ةبوعص

 ةياهنلا ةمدقم يف (هال5١ت) يقانغصلا نيدلا ماسح مامإلا هلاق ام ١

 تافّئصم لالخو «نيرخأتملاو نیمدقتملا بک نيب نم مث» :ةیادهلا حرش

 ناو اولا 'قوصألا يداه ايلا تن لا

 .يناعملا باحصأو هقفلا رقفو «يناعملا ءابنإو ظفللا رصق عم «ةياردلا

 «لوصألاب ةليضعُم «ةزجعُم َةقّلُْم تل نكلو ةزربم ةقرشُم تَعلطف

 یلع کما يناعملا اهنم لست نیو جم ٠ هتفملا عورفلا اهنم راق

 اهیلاعم فصَو نع قیضیو «ریرحتلا لمانآ اهدماحم رکذ نع لک هجو

 | ۰«... ريباضألا جاردآ

 ت) «يراجنسلا دمحم نب دمحم يكاكلا نيدلا ماوق مامالا لاقو -۲

 :ةيادهلا ًافصاو «ةيادهلا حرش يف ةياردلا جارعم :هباتك ةمدقم يف (م ٩

 «ةساردلا نونف نم ّنفلا اذه يف هُعَمج نکمآ ام لكل عماج باتک»

 دقو ءِرَظَن قيقدتو کف دیرجت دعب الا فرعي ال ثيحب «ةياورلا نویعو

 ها .«نوققحملا خیاشملا هسيردتب لغتشاو «نوحراشلا هح رش

 :ةيادهلل ريبكلا هحرش لوأ يف (ه۷۵۸ت) يناقتإلا مامإلا لاقو ۳

 :ةنس نيرشعو ًاعبس هحرش يف يقب دقو «نايبلا ةياغ

 ةيادبلا حرش يف ةيادهلا :باتك عربا نا يم سمّتلا دقف ۰... :دعبو»

 :ةيادهلا باتک «رابکلا باتک الأو ءراغصلا ةلمج نم انآ :تلقف ...

 اهيفو «ينابملا قيثو «يناعملا قيقد «لحاس الب «قيمع ٌرحبو «قينأ رد
 ۱ «... لقاعلا اجح ينامآ

 نحن انلاح وه امف «نماثلا نرقلا لئاوآ يف هنامز ءاملع رابک دارآ :تلق

 .!؟لیکولا معنو هللا انبسحو «مويلا



 ةيادهلا باتك ةبوعص ۸۸

 :ةيادهلا حرش ةيانعلا ةمدقم يف (ه۷۸۱ت) يتربابلا مامالا لاقو -5

 ءةياردلا لوصأ ىلع هئاوتحال «ةيادهلا ُةَّْيَمَل :ةیادهلا باتک نإف :دعب امأ»

 «باهسالا شب نم هلظافلا انوا تل .قیارلا ورک رغ هئاوطناو
ETزیرا زور رد «بانطالا رو «زاجیالا فی  

 .زیجو ینعم نم ًابكرم

 عمو هد لوقعلا يفو تر راكفألا يفو «هثبوذع لیصافملا يف تم

 ها .«اهنیاکم يف هفئاطل ترسو «اهنداعم يف هرهاوج تی امبرف كلذ

 نم يناثلا لصفلا لوآ يف (ه۸۹۰ت) ييلحلا ةنحّشلا نبا مامالا لاقو ۵

 :ةیاهنلا ةياهن : ةيادهلل هحرش ةمدقم

 مل يتلا ءاهلانم يف ةزجعملا ةدرفملا بتکلا نم ةيادهلا باتک نأ ملعا»

 ها.«اهلاونم یلع حسني ملو «اهباب يف اهلثم فّصی

 يف ۲۳۸/۲ ةداعسلا حاتفم يف (ه۹۱۸ت) هداز يربك شاط لاقو -1

 هناف «ریرحتلا يف زاجیالا نسحو «قتاقدلا هلامتشا عم هنإ» :ةیادهلا فصو

 ها .«ٌعنتمم لهس ةقيقحلاب وهو «بلاط لك ئلع هرهاظب ًالهس عقو
 :ةيادهلا حورش نم ةلمج کد نأ دعب 757/7 ًاضيأ هيف لاقو ۷

 عمو .هانرکذ ام رهشألا نکلو ءركذ امیف رصحتت ال ةيادهلا حورشو)
 عّنمتلا بابلج نم هفئاطل ربت مل :اهحرش ىلع مهیعسو ءالضفلا دج

 يف ایابخ لعب يقب لب «بالطلل هلئالد باعیص لذت ملو «باجتحالاو
 هيناعم فشکنت الو «هقئاقدو هفئاطل یهتتت ال «هفصم رد هلو ءاياوزلا

۰ 

 و
 ها .«هقئاقحو



 ۸۹ ةيادهلا باتک ةبوعص

 نم ىلع الا اذه یفخی الو» :۲۵۱/۱۶ ةيانبلا يف ينيعلا مامالا لاقو 4

 مل :امهنيب ريمي مل نمو «ریغصلا عماجلا لئاسم نم يرودقلا لئاسم ريمي مل
 !هللا ناحبس .ها .«ةيادهلا يف ضوخلا قحتسي

 اهنم ئهتناو «ه 1٠۹ ةنس اهخسان اهأدتبا يتلا :ةسيفنلا ةخسنلا يفو ٩

 بک «يبلج يدعس ةمالعلا اهيلع قّلع يتلا ةخسنلا يهو ءه51 ةنس

 يبصلاو ربدملاو دبعلا بصغ باب رخآ «تايانجلا باتك رخآ يف خسانلا
 «ةلخادتم ةهباشتم ةقيقد لئاسم هيف ينانيغرملا ركذ دقو «كلذ يف ةيانجلاو

 «باجُعلاو باعّصلا لئاسملا نم هيف امب بابلا اذه مت» :يلي ام بتك

 ها .«باهولا زيزعلا هللا قيفوتب

 1١14(« مقرب) الم دارم ةبتكم يف ةيادهلل ةميدق ةطوطخم يفو -۰

 يرجهلا عساتلا نرقلا لئاوأ يف اهنأ رهظيو ءاهِخْسَن خيرات اهيلع لّجسُي مل
 يشحملا وه هنأكو يراصحجَرف نيدلا ءالع وهو ءاهرخآ يف خسانلا بّتک

 .اهشياعو اهربخو ةيادهلا نقتأ نمم «رابكلا ءاملعلا نم هنأ رهظیو ءاهيلع

 :هتبوعص ةدشو «هتناكم ولع ةيادهلا ةميق ًانيبم اهرخآ يف اهسان لوقي

 حاورأ هيناعم حاير تعلقأف تکرح :- ةيادهلا - باتک رخآ اذه»

 نيريحتملا يأ  نيرِداّسلا لوقعک نیرهابلا لوقع هلئاقع ترّيصو «نیرهاملا

 َرَثَع نمو «یراکس الو ةاَحص ال «یراسآ ئراّيح هدویق ءاهقفلا تکرتو «-
 .راربالاب قحتلاو «رارسألا هيلع تلح دقف :هیلع

 هردص ّحَرَشو هلا همهلأ نم الإ هقئاقد هلك غبي ال ٌباتک !معن
1 1 

 ها .«...لیبسلا ءاوس ىلإ ةياده :همساک وهو «هالوتو



 ةيادهلا باتك ةيوعص ۹.

 نع ةيارلا بصنل هتمدقت يف يرونبلا فسوی خيشلا ةمالعلا لقتو ١

 هنأ (ه ۱۳۰۲ ت) يريمشکلا هاش ونأ دمحم خیشلا ریهشلا ثدحملا ةمالعلا

 «ريدقلا حتف لثم ًاباتك فلوت ن أ ىلع ٌرولقت له :ءالضفلا ضعب ينلأس» :لاق

 لثمو :لاق «معن :تلق ؟ريبعتلاو ةقدلا يف مامهلا نبال ةيادهلا حرش وهو

 ها .«رطسأ ةدع ولو «الک :تلق ؟ةيادهلا

 نم ًاهجوو «ةيادهلا باتک ةبوعص روص نم ةروص انه حضوأو *

 ركذي ةيادهلا بحاص نإ ثيح «ةيادهلا لئاسم عقاو نم ردهاشک ءاههوجو

 هتاملكو «يناعملا ةنونكملا «ةقيقدلا و ءاهتروصو ةلأسملا

 مهف اهنم رهظي يتلاو ءاهنم دارملا ةفرعم يف ةريحملا «رئامضلاب ةئيلملا
 ."'اولاق امك «عنتمملا لهسلا نم اهنكل «ةرابعلا

 لوقو «فسوي يبأ لوقو «ةفينح يبأ لوق ةريثك ًانايحأ اهيف ٌركذي اذكهو
 :هل لوق نم ٌرثكأ لب يعفاشلا لوقو «كلام لوقو «رفز لوقو «دمحم

 يف يصنلا ليلدلا نم 0 هجو نایب عم «لوق لک لیلد ركذي مث

 .امهنیب قرفلا نيبو ءامهتُيب اناسحتساو اسایق ناك نإو «بلغألا
 4 و

 «هحجريو هررقي يذلا لوقلا ةلدأ الإ «قّبس نم لک ةلدأ شقاني مث

 .تایوقملاو ةلدألاب همعد ىف ديزيو

 صن مْهَف نم لک كلذ كردي نأ :اذه دعب *ىراقلا ئلع ناك كلذكو
 اهنم دارملاو «تاملكلا رئامض ٍدّوَع ةفرعمو ءاحبجص ًامهف ةيادهلا

 خيشلا ةمالعلا هب ينثدح ءرئامضلا نع ًافيطل ًاربخ انه لقنأ ةبسانملابو (۱)

 همحر يودنلا نسحلا يبأ خيشلا ةمالعلا نم عمس هنأ هللا هظفح يناشخدبلا رونأ دمحم

 .ريمض يأ هّصن تاملك يف سیل یفنحلا هقفلا ىف ًاباتك دحأ فی نأ ینمتی ناك هنأ هللا



 ۹۱ ةيادهلا باتك ةبوعص

eG ê EN ناک OS 
 دقو «هيف ملعلا لهأ مالکو «هتوبث ئدمو ءهجرخأ نم - صّخلم لكشب
 ئدمو «هتوبث يف نوفلتخي دقو هل لص ال بيرغ :نوجرخملا هل لوقي
 ؛ةياردلاو ةيارلا بصن جيرختب يفتكي الأ هيلعو ءاذه وحنو «هب جاجتحالا
 .مهريغو «ةيفنحلا يئدحم مالك يف ثحبلا ةعباتم هيلع لب

 ةمئأ نع لقنلا ةحص يفنحلا بهذملا بّنک نم تبثتي نأ ًاضيأ هيلعو

 .اذه ۳ «ةياورلا رهاظ یرحتیو «مهنع تایاورلاو مهلاوقأو بهذملا

 بهاذملا يف دمتعملا لوقلا لقن ةحص نم تبثتي نأ هيلع كلذک

 دمتعملا َرَكَذ لهو فیعفاشلاو ةيكلاملاك فلوملا اهنع لقن يتلا یرخألا

 ةيوقلا مهتلدأب اهشقانو مهججخ رک نيح فلوملا ئنأ لهو ؟ال مأ مهدنع

 ؟ل مأ مهدنع ةربتعملا

 «ةيفنحلا ريغ ةلدآ ىلع فلؤملا اهدروي يتلا تاشقانملا فرعی نأ هیلعو

 در اهنأ وأ «ينالفلا ليلدلا ىلع در اهنآ حّرصي الو اهركذي يتلا دودرلاو

 .حارشلا هيب امم «ةنّيعم تاضارتفا ىلع

 «بهذملا ةمئأ لاوقأ يف فالتخالا اذه دوجو عمو «هلك اذه دعبو

 يذلا ؛یراقلا ذاتسألا ىلع :بهذملا ءاملع نيب اهنيب حيجرتلا فالتخاو

 ةعس هيف رمألا نأ مأ «كلذ نم دمتعملا وه ام فرعي نأ هلك قبس ام حرش
 ؟لاوقألا كلت نم هتذمالت هب حصني اذامو «رييختو

 مأ «لوقلا ناك ای هذاتسأ هب هحصت ام عباتي نأ بلاطلا یلع له مث

 بهذملا ةمئأ نم هيلإ يوأي رخآ ًاديدش انكر ئري هلعل ؛هسفنب عباتيو بهذي

 .هذاتسآ هيلإ بهذ ام ريغ ىلإ به



 ةيادهلا باتك ةبوعص ۹۲

 يف ةبعشتملا لئاسملا فالآب فيكف ءطقف ٍةدحاو ٍةلأسم يف اذهو
۳ 

 !؟اهلثمی عقاو اهنم ريثك يف دجوب ال يتلاو «ةریثکلا اهروص

 بعصیو قشپ امم «هتلصاومو ثحبلا ةعباتم رومآ نم كلذ ریغ لا

 .هیلع فوقولا

 بلاغ يف فلؤملا ةداع نم نأ :ةیادهلا مهف ةبوعص يف داز اممو #

 «هدروآ ام یلع دری يذلا ردقملا رسا نیمی داك ةيادهلا لئاسم

 «ةدودعم عضاوم ىف الا «لاوسلاب حرصی الو «فلاخملا هدروآ ام وأ

 نم ءانثتسالا باب رخآ يف ًاحيرص ءاج امك ...:انلق ۰...:لیق ناف :لوقیف

 0 ديس تم یا کک باتك

 ءىراقلا نم اذإ د ءةيادهلا ا 5 هل هنتي ال بعص قیقد

 فوقولاو اهتبقارم يف دیدشلا ماتلا قیقدتلا عم اهل هبنتو تداعلا هذه هل

 ةقيقدلا ةبوجألا هذه داريإ نم دارملا امامت كردیو مالک مهفيل ؛اهيلع

 .كلذ ىلإ ةراشإلا تمدقتو «ةرهاظ ريغ ةرمضم ةلئسأ نع

 ةلادهلا ةنسارد: نف تايوعضلا رم ةددعتم جو کات اکو

 ةلكشم لك يتأتو ءاهنايب نع ماقملا قيضي ةريثكو ةيعقاو يهو ءاهسيردتو

 تعوبطملا ةيادهلا حورش ةلق عم «مالکلا اهدنعو ءاهتقوو اهلحم يف

 بحاص ٌريخ وه ينيعلا ماما ةيانبلا باتك یقبی ہی هنأ “حلاو ءاهرفاوت مدعو

 .نالكتلا هيلعو ل هللاو تیادهلا نایبل قیفرو

 دا FF FF 9 دز



 ۹۳ ةيادهلا ىلع ءاملعلا اهلّجس يتلا ةيملعلا تاظحالملا لوح ٌةرظن

 ةيادملا ىلع ًءاملعلا اهلج ىتلا ةيملعلا تاظحالملا لوح ةرظن

 ضعب شب يأك ينانيغرملا مامإلا نم عقي نأ ًادج دراولا نم هنإ

 دقف «ةيادهلا باتك يف ءاج ام كلذ نمو «هنوديو هبتكي اميف تاحماسم

 يتلا تاضارتعالاو «ةيملعلا تاظحالملا نم ًاددع ءاملعلا ضعب هيلع لّجس

 مامإلا دنع اهفصو ءاج امك «ةريثكب تسيلو ةدودعم يهو «هيلع اهودقتنا

 رهاوجلا رخآ يف اهقصو هنكل ءءامسألا بيذهت هباتك ةمدقم يف يشرقلا

 «ينانيغرملل ةيادهلا :يباتك نع ةلمج ملكتي وهو ۰۵۸۸/۶ ةيضمل

 .ةريثك ماهوأ اهنأب يزارلل ةصالخلاو

 «تاحماسم اهنأب اهقصو هللا همحر يونكللا ةمالعلا نأ نيح يف

 اهّبتك يتلا «ةياردلا ةلّيذم يف هبتك اميف كلذو ةحماسم نیرشع يف اهّدعو

 لوألا ءزجلا لوأ يف «نيمسق يف اهلعجو «ةيادهلا ىلع هتيشاحل ةمدقم

 .۳/۲ اهنم يناثلا ءزجلا لوأ يفو ۰۱۳/۱ هتيشاح نم

 يف اهيلإ اوُهّبنو «ةيادهلا حرش اهنايب ىلع ئتأ دق تاحماسملا هذهو

 .ةيانبلا يف ينيعلا مامإلا ةصاخبو ءاهعضاوم

 لصتت وأ ءاهب لدّتسملا ثيداحألا جيرختب قّلعتت ٌرومأ اهبلاغو :تلق
 كلام مامإلل يهقف لوق نم فنصملا هبست امب وأ «ةاورلا ءامسأ نم مساب

 لوق هنأ وأ ءاهمدعو ةبسنلا كلت ةحصو «هللا امهمحر يعفاشلا مامإلل وأ

 لاوقألا كلت ةبسن ىلع ينانيغرملا فقو دق ءردمتعم ريغ ءامهنع فیعض



 ةيادهلا ىلع ءاملعلا اهلّجس ىتلا ةيملعلا تاظحالملا لوح ٌةرظن ۹٤

 فوقولا نأ كش الو «ةيادهلا نم نطاوم يف اذه لصح دق ًالعفو ءامهل

 .مهم رم لاوقألا كلت نم باوصلا ىلع

 دقتنا دقف ءراظنألا اهيف فلتخت ةيوغل تاظحالم اهضعب ناك اذكهو

 يف ينانيغرملا اهلمعتسا يتلا ةيوغللا بيلاسألا نم ًابولسأ ءاملعلا ضعب

 امنإ «همالک نم سيل كلذ نوكي نأ لامتحا عم ءاذه وحنو «ريبعت وأ ٍةملك

 .خستلا فالتخا كلذب دهشي امك بک لامتحا وهو «ْخانشلا فرصت نم وه

 يف ةرومغم يهو «لامکلا ٍنْيَع ةيقر اهعومجمب يهف :اذه لک عمو

 كردتسیو «ریصبلا دقانلا عبتت مدقتملا عّبتتي رخأتملا لازی الو «هتانسح رحب

 دقو عاطتسا ام حالصالا الإ ديري ام :هلک كلذ يف كش الو وهو «هيلع

 متي :هلک اذه يفو «فدهتسا دقف فّلأ نم اذکهو .بیصی ال دقو ُبيصي

 .هئاوتساو جنت مامتو «ملعلا ءارث نوکیو «لامکلاو ٌدادسلا

 هذه ةشقانم يف مهم باتکل ركذ ىلع دمحلا هلو تفقو دقو #

 يميمتلا هرکذ ام وهو «ةيادهلا وحن ةهجوملا تاضارتعالاو تاظحالملا

 نیدلا لضفأ نب نیدلا دیمح مامالا ةمجرت يف ۲۲۷/۱ ةينسلا تاقبطلا يف

 :لاق ه۹۰۸ ةنس یفوتملا «اهیتفمو ةينيطنطسقلا يضاق «ينيسحلا

 حرش يف ةريثك تاضارتعا نع ةبوجأ :اهنم «ةلوبقم "تافلوم هلو»

 دالب يف «ةسورب ةيدارمب سّردم وهو اهّبّنك «نيدلا لمكأ خيشلل ةيادهلا

 ها .«مورلا

 هذه عمج مدع ةيادهلا بحاص عم مزاللا بدألا نم هنأ تيأر اذكهو

 ءاهعضاوم يف ةروثنم اهكرتأ نأ تنسحتساو یلحاو ناكم يف تاظحالملا



 3 ةيادهلا ىلع ءاملعلا اهلّجس ىتلا ةيملعلا تاظحالملا لوح ٌةرظن

 ركذو ءاهيف ليق ام نايبو ءاهّلحم يف اهنم ةدحاو لك لا يهيبنت عم
 .هناحبس هدحو هلل لامكلاو .كلذ يف لضفألا وأ باوصلا

 ةياهن نم نیتیطخ نيتخسن ٌريوصت ةباتكلا هذه دعب يل هللا سی مث *
 دق هتيأرف ۸۹۰ت) يبلحلا ةنحشلا نبا مامإلل «ةيادهلا حرش ةياهنلا

 نب رمع يدنهلا يونزغلا نيدلا جارس مامولل ةيادهلا حرش حيشوتلا نع لقن
 ىلع اهلجس يتلا ةيملعلا تاذخآملا ضعب هنع لقن (ه۷۷۳ت) قاحسإ

 ؛ةيادهلا اهب حشو نأ یأر تاحارتقا هلو «ةيادهلا هباتك يف ينانيغرملا

 .بلاط لک اهيلإ ُرقتفَي ثيح

 :هصن يلي اميفو ءاهنع باجأ مث «ةنحشلا نبا هنع اهل دقو

 :ةيادهلا ىلع هحرش لوأ يف يدنهلا نيدلا جارس خيشلا مامإلا لاق»

 ءاملعلا هيف فّنص «نيبملا هلضفو «نيتملا هللا لب نيدلا يف هقفلا نإ
 ةيادهلا باتک نأ ريغ تفینم ارزو «ةفيرش ًابثك ماركلا ةمئألاو مالعالا

 نامزلا لحتكي مل ايابخ يف فئاطللا عاونآ اهيف باب لك يف ایازمب صتخا
 بلاطمب َحّشوي نأ جاتحي هنكل «هينابم حيقنتو «هظافلأ ةيوالع يف هميناك

 .بلاط لك اهيلإ رقتفی
 اهنم حيحصلا نيب َرّيمنو ءاهيف يتلا ثيداحألا ٌرکذن نأ :اهنم ١

 امك «ثیدحلا لهأ نم اهجرخ نم ىلإ ةبسنلاب ميلسلاو ملاسلاو میقسلاو
 .ثيدحلاو ميدقلا يف ةداعلا وه

 وه امو «ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ىلإ اهنم عفر ام نيبن نأ :اهنمو ۲

 .هباب يف هل لصأ ال امو «لصأ هل امو «مهنع هللا يضر هباحصأ ئلع ٌفوقوم



 ةيادهلا ىلع ءاملعلا اهلَّجس يتلا ةيملعلا تاظحالملا لوح ٌةرظن 1

 کد هنإف «مهبتک نم بهاذملا بابرأ فالخ هيف ٌرکذن نأ :اهنمو ۳

 .بهاذ مهنم هيلإ بهذ ال ام هيف

 .دويقب ديم وهو عضاوم يف باوجلا نم هقلطأ ام َدّيقن نأ :اهنمو -4

 مهویف «باحصألا نيب فالخلا ركذ نع اهضعب يف تكسو 5
 .دوجوم اهيف فالتخالاو «قافتالا

 مل هنإف «یوقالاو جمالا ا ضعي يف جان دا اونو

 .ئوتفلاو لمعلا هيلع ام هيف ركذي

 «تاعقاولاو یواتفلا لئاسم. نم هيلإ جاتحي ام هيف ركذن نأ :اهنمو ۷

 .تادايزلاو عماجلاو رداونلا لئاسم نمو

 هابشألا نم اهل ةبسانملا عورفلا نم ٍةلأسم لك دنع ركذن نأ :اهنمو ۸

 .رهام ويقف لك اهنيب قرفلا ةفرعمب رحبتیل ؛اهدادضأو رئاظنلاو

 اياصولا لئاسم (؟نم ًافرط) ةفرعم قرط هيف ركذن نأ :اهنمو -4

 .ضئار يكذ لك اهيف رّهمتيل ؛ضتارفلاو
 نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلا بهاذم هيف ركذن نأ :اهنمو ٠

 سايقلاو عامجإلاو ةّنسلاو باتكلا نم اهّتلدأو ءراصمألا ءاهقف نم مهدعب

 فرعیل ؛رهاملا هیقفلا هيلإ جاتحی ام مهآ نم اهتلدأب اهتفرعم ناف «راثآلاو

 .یهتنا .رهاظلا نم حوجرملاو مهذجخآم
 :كلذ ىلع ًابقعم ةنحشلا نبا مامالا لاق مث

 :ًالصأ َرَكَذ امم ءيش لإ اجاتحم باتکلا نكي مل ءًالك»



 ۹۷ ةيادهلا ىلع ءاملعلا اهلَّجس يتلا ةيملعلا تاظحالملا لوح ةرظن
 ی ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڇ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ

 حورشلا 1 شم رف :اهیلع مالکلاو ثیداحألا جیرخت امآ

 .فوقوملاو عوفرملا نايب كلذکو «جیراختلاو

 ةبلغ ىلع ينبم «يبسن ٌرمأ كلذف :هل لصأ ال امو «لصأ هل ام امأو
 .هدنع امیس ال لکشم يفتلاب مطقلاو «نظلا

 معن هم ريغف :بهاذملا بابرأ نم ٌبهاذ هيلإ بهذي مل :هلوق امأو
 .اهفالخ نيفلاخملا دنع حجرملا لئاسم هيف

 مل نإ «ٌّرظن فلؤملا نم ٍدويقب ةديقملا ةبوجألا قالطإ ةبسن يف اذكو
 .(نیتطوطخملا يف ضايب) ... يف ًاردان الإ كلذ عقي

 همازتلا مدعل ؛دراو ٌريغف :فالخلا ركذ نع عضاوم يف هتوكس امأو

 .فالخلا عيمج ركذب

 نأ همزلي امنإ هنإف :یوقالاو حصألا ىلع اهضعب يف هیبنتلا مدع اذكو

 ام ةيوقت الو هریغ هححص ام حیحصت ئري ال دقو .بهذملا لصأ ركذي

 را

 ُريغ باتکلا ركل «باتکلا يف ةديفم تناك ناو ٌتاّمتتف :هرکذ ام ةيقبو
 هللاو «هتايئزج الو هتايلك يف اهيلع فّقوتی الو «هتاذ "دح يف اهيلإ جاتحم
 ها .«باوصلل قفوملا

FF FRعدل اي  



 ةيادهلا باتك يف ينانيغرملا مامإلا رداصم ۹۸

 ةيادملا باک يف ينانيغرملا مامالا رداصم

 ينانيغرملا مامالا رداصم عبتت ةيادهلل يتمدخ لالخ يمامتها نم ناك

 فقلیلق رداصم نع لقنلاب حرص دق هللا همحر هنأ تيأرو «ةيادهلا هباتک يف

 .هباتك ٍةيمست نود «هنع لوقنملا مسا ركذي ًانايحأو ءاهاّمسو اهركذ

 2 ملو ءاهيف حرصی مل 5 ةيادهلا يف دجوت هنأ ينظ بلاغو

 لکلو « نیمدقتملا نیفنصملا نم قيرف ةقيرط ىلع كلذو را رکذپ

 .اهيلوم وه ةهجو
 و ۳ ی

 بسحب اهل ابترم .ةيادهلا رداصم نم هيلع تفقو امب ةمئاق يلي امیفو

 .هباتک نّيعي ملو ه۱۷۰ت ؛يديهارفلا دمحأ نب لیلخلا نع لقت ١-

 .هل ةياور يأ نيبي ملو ه۱۷۹ت كلام مامإلل ءأطوملا ١-

 .فسوي يبأل «ءالمإلا ۳

 «ةكماربلا لجأ نم فسوي وبأ هفْص دقو «فسوي يبأل «عماوجلا -5

 .ةكماربلا عماوج :هاّمسو

 اهنمو ءفسوي يبأل اهنم «ةديدع تاءالمإ كانهو یالمالا -

 .ءالمإ يأ ينانيغرملا نيبي ملو ءامهريغل كلذكو «نسحلا نب دمحمل

 دمحملو فسوي يبأل «رداونلا يف باتك نم رثكأ كانهو ءرداونلا 1

 .فلؤملا اهنيعي ملو «ئلاعت هللا امهمحر



 11 ةيادهلا باتك يف ينانيغرملا مامإلا رداصم

 .طوسبملا وهو «ينابيشلا نسحلا نب دمحمل «لصألا ۷

 .ينابيشلا نسحلا نب دمحمل «ریبکلا عماجلا ۸

 .نسحلا نب دمحمل «ریغصلا عماجلا 4

 .نسحلا نب دمحمل «ريبكلا رّيسلا ٠

 .نسحلا نب دمحمل «ریغصلا رّيسلا ١

 .نسحلا نب دمحمل «تادايزلا ۲

 .نسحلا نب دمحمل «تادایزلا تادایز -۳

 .ه۲۲۱ت فاَصخلل «يضاقلا بدأ - 6

 .هننس يف ه۲۷۵ت «ثعشألا نب نامیلس دواد يبآ نع لقن ۵

 يف يواحطللو «هباتك مسي ملو ءها"١7ت «يواحطلا نع لقن '7

 .ةديدع بتک بهذملا

 ه۳۳۳ت «دمحم نب دمحم يديرتاملا روصنم يبأ نع لقن -۷

 .هل ًاباتك نّيعي ملو

 .ها"5ت ءديهشلا مكاحلل «ئقتنملا -۸

 .ديهشلا مكاحلل «يفاكلا 4

 يف يخركللو «هّباتك ددحب ملو .ه۳4۰ت «يخرکلا نع لقن -۰
 .ةديدع بک بهذملا

 ءاباتك مسي ملو ءهاا/١ت «صاصجلا يزارلا ركب يبأ نع لقن -۱

 .ةديدع بتک بهذملا ىف صاصجللو



 ةيادهلا باتك يف ينانيغرملا مامإلا رداصم ۱۰۰

 بحاص «يخركلا ذیملت ؛يلع نب فسوی يناجرجلا نع لقن -۲
 .هنع لقن يذلا ردصملا نيعي ملو «لمکألا ةنازخ

 يف لاق ه۳۹۳ت «يدنقرمسلا ثیللا يبأل «ةياورلا فلتخم ۳

 .ثيللا يبأل هنأ حارشلا نیبو ها .فلتخملا يف فرعی يقابلاو :تاداهشلا

 .ه ۲۸ت «يرودقلا مامولل «يرودقلا رصتخم - ۶

 .يرودقلل «يخركلا رصتخم حرش "4

 .ه؛۳۰ت «يسوبدلل ءرارسألا 5

 .سانجألا بحاص «ه؟ت ءدمحم نب دمحأ يفطانلا نع لقن 7

 .ه187ت يودزبلل «دمحم مامإلل ريغصلا عماجلا حرش -۸

 .هباتك نیعی ملو ه ۸۳ت «هداز رهاوخ نع لقن 4

 .طوسبملا دارآ هلعلو «هباتک ددحي ملو «يسخرسلا نع لقن ۰

 .يسخرسلا حرش دارآ هلعلو «هفلوم رکذی ملو «ریبکلا ریسلا حرش ١-

 .ه۵۳۷ت يفسنلا صفح يبأ نیدلا مجنل «ةيفسنلا ةموظنملا ۲

 .اهل نییعت نودب اذکه «ریغصلا عماجلا حورش نع لقن ۳

 .هسفن ينانيغرملل يهتنملا ةيافكو «يدتبملا ةيادب 6

 .هیلا لیحیو «هسفن ينانيغرملل «تادایزلا ۵

 .هسفن ينانيغرملل «دیزملاو سینجتلا 5

 .هسفن ينانيغرملل «كسانملا نم ٍةدِع يف كساّنلا ةَّدغ ۷

 د د د د ¢



 ۱ اهیلع تماق يتلا ةيملعلا لامعألاو ةيادهلا حورش

 اهيلع تماق يتلا ةيملعلا لامعألاو ةيادملا حورش

 ةيادهلا باتک :ضرألا يف لوبقلاو ةبحملاو اضرلا هل هللا بنك امم نإ

 ءةصاخ ةيانع يفنحلا بهذملا ءاهقف هب یتتعا دقف «ينانيغرملا مامإلل

 يف رطسوتم نيب امو ةعسو رطسبب هل حراش نيب ام «ةبيجع ةياعر هولوأو

 هيلع بتاکو «ةفيطل تاقیلعت هيلع قلعم نيب امو «هيف رصتخمو هحرش

 روصتخممو ءاهسفن ةيادهلل روصتخم نيب امو «ةردان ةديفم ةعفان شاوح

 .حورشلا ىلع شاوح كلذکو «اهرصتخمل

 ىلع ماق امم اهتعمج يتلا ةيملعلا لامعألا ددع غلب یتح اذکهو

 عبطُي ملو «رثکآ ىلإ لصت لب «ةساردو ًالمع (۱۲۰) نیرشعو ةئام ةيادهلا

 .فینو اهنم ةرشع وحن الإ ةيادهلا حورش نم

 لدتسملا هراثآو هثيداحأ جيرختب نیئدحملا رابک نم ٌقيرف یتتعا امك

 عبطی ملو صاخ ًابتك اهل اودرفآو ءاهيلع مکحلاو ءاهتجرد نايبو «اهب

 دقو «يعملألا ةينمو ءرجح نبال ةياردلاو «يعليزلل ةيارلا بصن الإ اهنم
 ينيعلاو «ةياغلا يف يجورّسلاك ءاهحاَرش ضعب يثيدحلا بناجلا اذهب متها
 .ريدقلا حتف يف مامهلا نباو «ةيانبلا يف

 ةيماشلا «دالبلا فلتخم يف ةحضاو ةرثك ةيادهلا ارش رثك اذكهو

 ةمئأ مهو ءاهريغو مورلا دالبو رهنلا ءارو ام دالبو ةيقارعلاو ةيرصملاو

 .ةديدع مولع يف نونتفتم راک مال



 اهيلع تماق يتلا ةيملعلا لامعألاو ةيادهلا حورش ۱۲

 :لاق ثیح ۰۳۲۳/۱ ةيانبلا يف ةرثكلا هذه ىلإ ينيعلا مامالا راشآ دقو

 ها .۷...یلا ضرعت مهترثک عم حارشلا نم اد زا ملو»

 ةداعسلا حاتفم يف (ه۹۸ت) هداز يربك شاط ةمالعلا لاقو

 نم نأ الإ «ءانتعا ريثك ةيادهلا باتک حرشب وا ءاملعلا نا» ۲

 هحورش انه اه رکذنلو «دارفألا نم دحاو وه امنإ "هحرش ىلع أرتجا

 عفتنیو ءاهليصحت يف دهتجیو «بلاطلا اهیلع هيل ؛اندالب يف ةروهشملا
 .ها .«اهتعلاطمب

 ام ۲۰۳۱/۲ نونظلا فشک يف (ه۱۰۲۷ت) ةفيلخ يجاح رکذ دقو

 ةيشاحو قیلعتو حرش نيب ام «ةيادهلا ىلع ًايملع المع نيتس ىلع ديزي

 .اهثيداحأل جیرختو راصتخاو

 :هامس فیطل ثحب شدالغنب نم يئاليكلا هللا ظفح دمحم ذاتساللو
 .«ةیادهلا علاطی نمل ةيانعلا هب يخبني اما

 ةمالع) ةيمالسإلا مولعلا ةعماج يف «صصختلا ةداهش ةلحرم يف همّدق

 ديشرلا دبع دمحم خيشلا ةمالعلا انخيش فارشإب «يشتارك يف (نؤات يرونب

 ءه5177١ ةنس هعبطو ءه٠5١/ ةنس هنم ئهتنا دقو ءهللا همحر ينامعنلا

 .شدالغنبب اكاد يف «مالسإلا خيش ةبتكم يف رشُنو
 ءةيادهلا ىلع ةيملعلا لامعألا نم ةثالثو ةئام ثحبلا اذه يف ّعَمِج

 صيحمتو ريرحت ىلإ رمألا جاتحيو ءاهباحصأ ةمجرت يف ًادج لاطأ هنكل
 ۱ .اهنم دب ال رومأل نايبو ءراصتخاو

 .اهوحنو ةيانبلاو نايبلا ةياغو ةياهنلاك «لّصفم ريبك حرشب هّصخ نم يأ (۱)



 57 اهيلع تماق يتلا ةيملعلا لامعألاو ةيادهلا ورش

 رساي دمحم ذاتسألا ميركلا خألا نم ةيده ثحبلا اذه ينلصو دقو
 .ىشتارك نم « هّللا دبع

 ىلع ةيملع لامعأو حورش نم هيلع تفقو ام يلي امیف درسأو

 نم هركذي مل ام اهیفو ۰۱۲۰) ًالمع نیرشعو ةئام تغلب دقو «ةيادهلا

 لصتي امو ءاهنم عوبطملا ٌركذ مدقأو «هكرت عسي ال امل اهيف نایب عم «مدقت

 يتلا بتكلا مث «دعب عبطُت مل يتلا ةطوطخملا حورشلا مهاب اهبقع مث ءاهب

 ةيقب نم هيلع تفقو ام رکذب اهمتخأو «ةيادهلا ثيداحأ جیرختب تنتعا
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 ينمزلا مدقتلا بسحب اهل برم مجارتلا بتک يف رکذ امم حورشلا

 د د1 ê ع



 اهب لصتي امو ةعوبطملا ةيادهلا حورش ۱۰

 اهب لصتی امو ةعوبطلا ةيادا حورش

 دمحأ نب دومحم ةعيرشلا ناهربل «ةيادهلا لئاسم يف ةياورلا ةياقو -۱
 :اهتمدقم يف لاق (نماثلا لئاوآ يفوت) ربکالا ةعيرشلا ردص

 بتارملا یلعأو ءاهانسأو ةينهلا بهاوملا لجأ ملعلا َلَعَج نم دْمَح»

 :دعبو (۰..«مالکلا هب حتتفی ام نسحأ :اهامسأو ةّينّسلا

 غرف امل - هاضریو هبحی امب همايآ هللا فرص هللا دیبع ّرعألا دلولا ناف

 نأ تببحأ «ةيبرعلا تکنو لضفلا فئاطل قیقحتو «ةيبدألا بتکلا ظفح نم

 لوبقم ار هقفلا لفاسم نویعلو ر ًااتک ماکحالا ملع يف قس
 .ماوعلاو صاوخلا دنع ًانسحتسم «ماظنلاو بیترتلا

 باتک ةياور يف تفّلاف هاش اذه ام تارصتخملا يف تیفلآ امو

 وه ام ًايواح «هلئالد نع ًايلاخ «هلئاسم عیمجل ًاعماج ًارصتخم ...ةيادهلا

 جاتحی امو «تاعقاولاو یواتفلا دئاوف ردئاوزو «تارایتخالاو لیواقألا حصأ

 طبض يف ًارهاظ «زاجیالا ةياهن هظافلآ ًازجوم «تایفالخلا مظن نم هيلإ
 لئاسم يف ةياورلا ةياقو :ب ًاموسوم «زاجعالا لئالدو رحسلا لیاخم هیناعم
 ٌرعألا دلولاو «ّماع هيف نيبغارلاو هیظفاح عفني نأ لوؤسملا هللاو «ةيادهلا
 ها .«لوؤسم مركأو «لومأم ريخ هنإ اخ هللا ديبع

 ام دالب يف ةصاخبو ةياغلل لوادتم ادج ٌروهشم ٌعوبطم ٌباتك وهو

 .ةريثك شاوحو حورش هیلعو «رهنلا ءارو



 ۱۰۵ اهب لصتی امو ةعوبطملا ةيادهلا حورش

 نب هللا دیبع دیفحلا ةعيرشلا ردصل «ةياقنلا :مساب روهشم رصتخم هلو

 هظفحی نأ لجأ نم ةياقولا باتک فّلأ يذلا .(ه۷4۷ت) یبوبحملا دوعسم
 :باتک یظفح لجال ةعيرشلا ناهرب يدج فّْلأ» :ةياقنلا ةمدقم يف ءاج دقو
 .لوادتم روهشم حرش هيلع هلو ««... ةيادهلا لئاسم يف ةياورلا ةياقو

 ةمدقمو ۷ ۰ ۱۰۸ص ةيهبلا دئاوفلا : دیفحلاو دجلا ةمجرتل رظنيو

 .ةافولاو ءامسألا يف فالتخا نم اهيف امو «يونكللا مامإلل ةياعرلا ةدمع

 نيدلا سمش نب نيدلا لالج مامولل ‹ةيادهلا حرش ةيافكلا ۲

 ةيهبلا دئاوفلا ىف امك ۰۷۲۷ ةنس ئفوتملا «ىنالركلا ىمزراوخلا

 ۳ ۳۰/۲ نونظلا فشکو ۰۵۸ص

2 24 2 

 قلعیو ةلمج وأ ةملك راتخي ثيح «لوقلاب حرش نع ةرابع وهو

 .ةمتاخ الو «فلؤملل ةمدقم عوبطملا يف هل سيلو ءاهيلع

 .هريغو مامهلا نبال ريدقلا حتف :ةيادهلا حورش عم ٌعوبطم وهو

 يأ ۶۱۸۳۶ ةنس رجحلا ْئلع هتكلك يف ًاضيأ ًادرفم لبق نم عبط دقو
 .ةنس ۲۸۳ ذنم

 فرحب ؛تادلجم ةعبرآ يف م۱۸۳۲ ةنس ءايسور يف نازق يف عبطو

 .ةحفص ۱۸۲۰ ةيلاتتم ةعبرألا ءازجألا هذه قاروأ ددعو



 اهب لصتي امو ةعوبطملا ةيادهلا حورش ۹

 دمحم نب دمحم يتربابلا نیدلا لمكأ مامإلل «ةيادهلا حرش ةيانعلا ۳

 ةيهبلا دئاوفلاو 2776ص مجارتلا جات يف امك دمحآ نب ""دومحم

 یابلا رسكب «يتربابلا طخ نع ًالقن 47/1 مالعألا يف كلذكو ۰۱۹۵ص

 يمورلا ءايكرت دال يف مور ضرآ ةنيدم لامعآ نم ترباب ةنيدمل هشت

 .ه۷۸۲ ةنس يفوتو E O  يفنحلا

 همولعو ثیدحلا يف اعراب ءًاققدم ًاققحم ًايلوصأ ًاهيقف ًامامإ ناك

 .اهمولعو ةغللا يف ةيانع اذ «ًاطباض ًاظفاح

 حرش وهو «داجأو هيف نسحأ دقو «نيدلجم يف ةيانعلا باتك عقيو

 ۲۰۳۵/۲ نونظلا فشك يف امك «ةيمورلا دالبلا يف ٌربتعم

 «يقانغصلل ةيادهلا حرش ةياهنلا باتك نم هصخل هنأ هتمدقم يف ركذو
 هرصتخا هنأو «هيف بانطإ ضعبل سوردلا يف اهراضحتسا ةرسعل كلذو

 تاب AS قاس انو مايا دولا قاف لح ول هير داك ع راع
 «حورشلا نم هريغ نمو هنم عّمجف هيناعمو هماكحأ ريرقت ىلع ةلدألا
 هناحبس هللا نوعب هلوصحل ؛ةيانعلا :هامسو «هبيذهتو هحيقنت يف دهتجاو

 ها .یلاعتو

 ةياهنلا ةياهن :ةيادهلل هحرش ةمدقم يف (ه۸۹۰ت) ةنحشلا نبا لاق

 ها .«ةحالملاو ءزاجيإلا ةياغ يف هحررشو » :لاق ةيانعلا ركذ نيح

 .دومحم نب دمحم :عوبطملا يف فلؤملا ةمدقم يف امك مهضعب هلعجو )١(



 ۱۷ اهب لصتی امو ةعوبطملا ةيادهلا حورش

 ًادرفم عبط امك «ريدقلا حتفو ةيادهلا حورش عم ةيانعلا باتک عبط دقو

 ةعبرأ يف ءةنس ۲۸۲ ذنم يأ «يداليم ۱۸۳۱ ةنس اتکلک يف ًاميدق
 .مجحلا ریبک مفرحب «تادلجم

 نب هللا دعس :همساو ؛يبلج يدعس مامالل «ةيانعلا ىلع ةيشاح -4
 یفوتملا «ةينامثعلا ةلودلا يف مالسالا خيش «يمورلا ناخ ريمأ نب یسیع

 ًامازل رظنیو ۲۹۵ص ةينامعنلا قئاقشلا يف ةمجرت هل .ه۹6۵ ةنس

 ۰۷۸ص ةيهبلا دئاوفلاو ۰۲۷/4 يميمتلل ةينسلا تاقبطلا

 كلذو يسامألا يلع يديس نب نمحرلا دبع خیشلا هذیملت هل مجرتو
 صاخلا فلوملا ةخسن نم هخیشل اهعمج يتلا ةيشاحلا هذه ةمدقم يف

 .ةيادهلا حورش عم ةيانعلا لفسآ ةعوبطم يهو

 ناك يدعس ةمالعلا نأ ةينامعنلا قئاقشلا يف هداز يربك شاط رکذو

 كلم دق ناکو «ملعلاب لاغتشالا يف مهتاقوآ عیمج اوفرص نيذلا ةلمج نم

 ظفحیو «اهیف رظنی ناکو .بتکلا نم بئاجع ئلع علطاو «ةريثك ًابتك
 .ادج ظفحلا يوق ناکو «اهدئاوف

 هرحبت ىلع عامجالا دقعنا» هنأ نمحرلا دبع خیشلا هذیملت رکذو
 لاق نیر رو مرمت لع مارا تاو حت

 فرص نیذللا «هبتک نم ةيانعلاو ةيادهلا باتکب ّزوفلا هللا رسي الو
 ؛هرمع جت امهم لک زاص تبحب نامهتیهحت يف هرمه رك ذاتسالا
 ررغ ةعاشإ بوجو یلع يمزع يوق :هنزح ءالجو «هنيع ةرثو ؛ هّنس ةرمثو

 شماوه يف روتسملا هل دئارف رد ةعاذإو «روجهملا نونكملا هلضف ردئاوف
 .روطسلا لالخو قاروألا



 اهب لصتي امو ةعوبطملا ةيادهلا حورش ۸

 «نيدلا لمكأ حرشو «ةیادهلا شماوه ىلع هبتک ام عمج يف تعرشف

 ةيانعلا لع هتیشاح يأ - راصف «...نیودلتلاب همیمتتو هلیمکت ىلإ تعرسأو

 نع هیبکارت درجتو «همالک ةلازجب يشاوحلا رئاس نم ًازاتمم ًاقئاف ًاباتك -

 ئوس «ماربالاو ضقنلا نم ٍفالآ ةئالث ىلع ًايواح «يشاوغلاو ديقعتلا

 «مالکلا ةفلاخم نم ةثشانلا ماهوألا عفدو «ماهیالا عفرب ةقلعتملا تافرصتلا

 .راصتخاب ها .«مارملا ةعفادمو

 يسامألا يلع نب نمحرلا دبع یلوملا اذه اهعماجل مجرت دقو #
 يف هدقتناو «همولع يف هيلع ئنثأو 1۷7ص موظنملا دقعلا بحاص

 .ةيانعلا ىلع يدعس هخيش ةيشاحل هعمج ركذو «رومأ

 فیاغلل ةعفان ةقيقد ةرصتخم تاقیلعت نع ًةرابع ةيشاحلا هذمو *

 يف ةيلاعلا هتناکم ىلع لدت "تابیوصتو تاشقانم اهیفو «ًةنّيبم ةحَضوم
 .قیقدتلاو قیقحتلا يف هنأش ولعو «مولعلا

 رثکآ ریرحت يف كَلس» :هلوقب ۲۰۳۵/۲ نونظلا فشک يف اهفصوو

 ها .«نیرظانلا زجعأف .زاجیالا كلسم ثحابملا

 :لاقو ۰۳۱/4 ةينسلا تاقبطلا يف يميمتلا اهرکذو

 يأ - يهو «نیدلا لمکآ خیشلل اهحرشو ةيادهلا یلع ةيشاح هلو»

 لهآ نيب ةلوادتملا «عفنلا ةريثكلا ةمهملا بتکلا نم - ةيانعلا ىلع هتیشاح
 .همهف قد ىلع ًاعالطاو هعالطا عْسُو ىلع ةلالد اهب یفکو «لضفلا

 هدیملت بولسألا اذه ىلع اهّئرو اهَعَمَج امناو ةدوسم اهکرت دقو
 يتأتس :دئاس تلق - ةعاضبلا لیلق ةعانصلا يف ناکو «يدنفآ نمحرلا دبع

 اهل ٌفنصملا لعجُي مل ةيشاح نکامألا ضعب يف ئأر امبرف «- ًابيرق هتمجرت



 ۱۹ اهب لصتب امو ةعوبطملا ةيادهلا حورش

 ىلع ضرتعیو «هل ملع ال نم ينايف ؛اهلحم ريغ يف اهلقیف «ةمالع
 ها .«مَمَج يذلا مه ءوس نِ ءالبلاو «فلوملا

 عمجُت ملف يدنع يهو «هدي طخب ةيادهلا ىلع هتیشاح امأو :تلق #

 مهآ رکذ دنع هللا ءاش نإ اهنع ثیدحلا يتأيسو «عبطُت ملو «نآلا ىلإ

 .ةطوطخملا ةيادهلا حورش

 «نیدلا لمكأ خيشلل ةيادهلا حرش يف ةريثک تاضارثعا نع ةبوجأ ۰

 نيدلا ديمح مامإلا ةمجرت يف 7717/١ ةينسلا تاقبطلا يف يميمتلا اهركذ

 ةنس ئفوتملا ءاهيتفمو ةينيطنطسقلا يضاق «ينيسحلا نيدلا لضفأ نبا

 يف ةريثك تاضارتعا نع ةبوجأ :اهنم «ةلوبقم تافلؤم هلو» :لاق ه۸

 يف «ةسورب ةيدارمب سّردم وهو اهبتك «نيدلا لمكأ خيشلل ةيادهلا حرش
 ها .«مورلا دالب

 يروردلا ميهاربإ نب دمحم نيدلا يرسل «ةیانعلا ىلع ةيشاح 5

 .۲۸۷/۲ نيفراعلا ةيده يف امك «ه77١٠١ ةنس یفوتملا «يفنحلا يرصملا

 ردب نّئفملا مامإلل ءاهحورش لضفأ وهو «ةيادهلا حرش يف ةيانبلا ۷
 ٩۳ شاع دقو ء«ه40505 ةنس ئفوتملا «ينيعلا دمحأ نب دومحم نيدلا

 دئاوفلا يف ةمجرت هلو «ةديدع نونف يف «ةريثك ةعئار تافلؤم هل ءةنس
 .تامجرت ةدع هنع بتكو ١27/ص ةيهبلا

 يف يرودقلا رصتخم بک هنأ هنع ضيفتسا یتح «ةباتكلا عيرس ناكو

 ۰۱۳۳/۱۰: يواخسلل عماللا ءوضلا يف امك «ةدحاو ةليل

 - ةيادهلا يأ - هحرشل ئدصت اذلف «....» :ةيانبلا ةمدقم يف لاق

 هيف ام راهظإو «حاضیالاب هحرشل «ءالبنلا نم ٌةفئاطو «عالضفلا نم ةعامج



 اهب لصتي امو ةعوبطملا ةيادهلا حورش ۱۹۰

 «لخآو رد نم مهنمو لار مهنمف .حاصفالاب رارسالا نم
 رصتقا نم مهنمو «تاضارتفالاو ةلئسألا ةرثكب ةليضفلا رهظآ نم مهنمو

 .تالکشملا نم عضاوم یلع

 ئىلع .هقلخ قفاوی ًائيش ركذي ملو هَقَح مهنم دحأ رطعی مل : :اذه عمو

 یه ی ِءيش لك يف مهقّيسب بابلا اذه يف مهل لضفلا نأ

 تيأر ينكلو ءالضفو ًاملع كلذ يف مهقحلآ مل ينأل ءًالصأ مهقح يف

 ها .«...ةّنسلاو باتكلا ىلع فلا اذه ئنبم

 نآلخلا صلح نم ةفئاطو «ناوخالا ع امج يبد دقو» :لاق مث

 ....رهاوزلا هررد نم جرختسأو ءرخازلا رحبلا اذه يف صوغأ نأ ىلإ

 ًابلطَمو بترا لك نم ٍدراو لكل ادصقم تخسر ام راص ثيحب هّتحرشو

 موري نمو «ًالفاح درو نم ردصيو «بوص لك نم باكرلا دش نم لكل

 فاش يرو «لیلع لكل ءافش هيف يباتكو الماح عجري بهاذملا نم ًابهذم

 ها .«ليلَغ لكل

 ءاذه هحرش نم هدنصقم ۳۳۹/۱۵ ةيانبلا يف هللا همحر ينيعلا نّیب دقو

 روص نا «هظافلا لع :باتکلا ان ع قا نم دوصقملا نآل...» :لاقف
 لا نم نومدقتملا هركذ ام هيف رکذپ نأ دوصقملا سیلو «هلئاسم

 ها .(...لّصفملاو

 .ه/٠6 ةنس «مرحم رهش .ةرهاقلا يف هفيلأت نم ينيعلا , ئهتنا دقو

 هلاغشنا عم ۰۸۱۷ ةنس هب أدتبا دق ناكو «هرمع نم نيعستلا نس يف وهو

 .هل یرخآ فيلآتب



 ۱۱۱ اهب لصتي امو ةعوبطملا ةيادهلا حورش

 (ه۱8۲۲ت) يندملا ينربلا يهل] قشاع دمحم خيشلا يتفملا لاق #

 دمحآ دوعسم خیشلا قیقحتب ةيانبلا ةعبطل اهبتک يتلا ةمدقملا يف هللا همحر

 : ةيانبلا ًافصاو لاق «يناتلملا

 حورش یلع قوفي اذه هحرشو «ةيادهلل مخض ٌريبك حرش وه»

 ةملك كرتي الو .هحرش يف اجوزمم هلك ةيادهلا باتک لعج هنإف «نيرخآلا

 «لئاسملا حضويو «لئالدلا قوسي ءاهَحَتَف الإ ةلضعم الو ءاهحّرش الإ

 ثيداحألاب لدتسيو «تاملکلا بارعإو «بیکارتلا رهظيو «تاغللا نّيبيو

 ان لك ني رخ للا هلق رطب الو هرابخالا ةاور ي لگو ءراثآلاو

 ها .«لاجرلا نم لوحفلاو «نوبلاطلا هيلإ جاتحي

 خست نيب ةعقاولا ةماهلا قراوفلا نايبب ةريبك ةيانع هل تناك ًاضيأو :تلق

 .يرودقلا رصتخم خست قراوفو «ةيادهلا

 ةياردلا جارعمو «ةعيرشلا جاتل ةيافكلا ةياهن نع لقنلا رثکی ناکو

 «يزارتالا لاق :لوقیو «يناقتإلل نایبلا ةياغو «يتربابلل ةيانعلاو «يكاكلل

 ۱ .ًاريثك هبقعتیو

 ينامكرتلا نباو «ةيارلا بصن يف يعليزلا جیرخت ًاريثك دمتعی ناك امك
 .نابحالا نم ریثک يف مهیلع ديزيو «مهريغو يشرقلاو

 طابنتسا دعاوقو «هقفلا لوصآ ثحابم يف ةعئار تالوج هلو
 هللا امهمحر يعفاشلاو كلام بهذم نع لقنلا ریرحتب ينتعيو «ماکحالا

 .امهيلإ بست امیف

 فرعي كلذكو «ةيادهلا يف امع ةدايز ةريثك ًاعورف ًانايحأ دروي اذكهو

 .راصتخاب مهل مجرتيو «نيروكذملا ءاملعلاو لاجرلاب



 اهب لصتي امو ةعوبطملا ةيادهلا حورش 1۲

 صن ضماوفل ال ةيادهلا ئلع بک ام عفنأو «حورشلا عتمأ نم وهو
 يرو «لیلع لكل ءافش هيف يباتكو» :لاق ثيح هفلؤم قدصو «ةيادهلا

 ركذ نيح ۲۰۸ص ةيهبلا دئاوفلا يف يونكللا ةمالعلا هلاق ام امأو

 :لاق كولملا ةفحت حرش كولسلا ةحنمو قئاقحلا زمرو ةيانبلا باتك ينيعلل

 ءاهيناعم فشکو «ثيداحألا جيرخت يف طسب هلو ءادج ةديفم اهلكو»

 ناكل يبهذملا بصعتلا ةحئار هيف نكي مل ولو ءاهلك نونفلا يف رظن ٍةعسو
 ها :(ةوجنأو دوجأ

 دعب هلاق امو «رثكأو اذه نم رثكأ ينيعلاف :هيلع ءانثلا يف هلاق ام :تلق

 .عيمجلا هللا محرو «رکذپ الو «ربتعي الف :بصعتلاب هماهتا نم كلذ

 ءروشيكلاون يف «ةميدق ةيرجح ةعبط هدرفمب ٌعوبطم ةيانبلا باتكو #
 (م) :ب ةيادهلا نتم اهيف اورّيمو «تادلجم ةعبرأ يف ءه197١ ةنس

 .(ش) :ب ةيانبلا حرشو

 .ًادلجم ۱۲ يف ًادج ًادج ةطولغم ةعبط توريبب ركفلا راد يف عبط امك

 متأو «يناتلملا دمحأ دوعسم قيقحتب «ناتسكابب ناتلم يف عبط مث

 ةخسن اودمتعي مل نكلو ءادلجم ۱ يف جرخو «دمحأ ضيف هلو هقيقحت

 ةيرصملا بتكلا راد يف ةدوجوملا «تادلجم ةتس يف هطخب فلؤملا

 557/1١١. لماشلا سرهفلا رظنيو «ةرهاقلاب

 كانهف اذه عمو ءام ٌدح ىلإ ةلوبقم ةعبط ةريخألا يهف ةلمجلابو

 قيعبطم ءاطخأو «ناتلم ةعبط نم ةطقاس «توريب ةعبط يف ةتبثم صوصن



 ۱۱۳ اهب لصتی امو ةعوبطملا ةيادهلا حورش

 تیانبلا یلعآ هوتبثآو هودمتعا يذلا ةيادهلا صنب اوتآ نيأ نم يردت الو

 .ناعتسملا هللاو «ةيانبلا نمض تبثملا اهّصن كلذکو

 يف ةيملاعلا ةيمالسالا مرلعل ةعماج يف ةيانبلا قیقحتل عورشم كانهو

 هقیقحت يف فذحأ دقو بلاط نیئالث نم رثکا همساقت ندرالاب اع

 .مهنم مسق یهتناو «هاروتکدو ریتسجام لئاسر

 ردب مامالا بتک نم ۶۲۱/۲ نیفراعلا ةيده يف يدادغبلا رکذو *

 ءاذكه .ينانيغرملل ةيادهلا ىلع رخآ حرش نایبلا ةياهن :باتک ينيعلا نیدلا

 .ملع لاو

 نّتفملا ثّدحملا يلوصألا هیقفلا مامالل ریقفلا زجاعلل ریدقلا حتف ۸

 ماّمهلا نباب فورعملا يساويسلا دحاولا دبع نب دمحم نيدلا لامك
 هل تدرفآ دقو ۰۱۸۰ ص ةيهبلا دئاوفلا يف ةمجرت هل ه۸۲۱ ةنس یفوتملا

 .ریقفلا داز :هباتکل يقيقحت ةمدقم يف ةمجرت

 ؛ةلاكولا باتک لئاوآ ئلإ هيف لصوو «هلمکی ملو هللا همحر يفوت دقو

 .نیدلجم يف عفیو
 تیادهلا باتک ىلع قیلعت اذهف :دعبو» :هتمدقم يف مامهلا نبا لوقي

 وجرأ «ناوخالا ضعبل هئارقإ يف عورشلا دنع ه۸۲۹ ةنس هيف تعرش

 هيف عمجي نأو ؛باوصلا ؛ بوص هيف ينيلهب نأ هناحبس هللا مرک نم

 ولا يبلاطل ة ةدع نوكيل تان بل هام تاكحأ

 .ةيادهلا بلط يف ةيانعلا يفراصل

 ناقتالا هجو ىلع ۸۱۸-۰ ةنس باتکلا مامت تأرق تنك ينإو

 الا تعویق قب , مامإلا خيشلا يديس ىلع قيقحتلاو



 اهب لصتي امو ةعوبطملا ةيادهلا حورش ۱۱

 يادهلا “راقب ریهشلا «ينانكلا يلع نب رمع نيدلا جارس نينيقتملا
 ها .«ريقفلا زجاعلل ريدقلا حتف :ب هتیمسو «...هتمحرب هللا هدّمخت

 أرق مامهلا نبا نإ» :۱۲۸/۸ عماللا ءوضلا يف يواخسلا مامإلا لاق

 يتلاو «ةرشع ينامث يتنس نيدلا جارس ةيادهلا *یراق یلع اهمامتب ةيادهلا
 عم «هنم جرحي ناك ثيحب «هقیاضیو هققاحُي ناكو «عفتنا هبو ءاهيلت

 دافآ هنإ :جارسلا هل بّتکو ۰... نف لک يف قیقحتلاب هل مامهلا نبا فصو

 ها .دافتسا امم رثکآ

 وأ ةملك حراشلا ٌراتخي ثيح «لوقلاب ةيادهلا ٍئلع حرش وهو :تلق

 نم ةملك لكل ًاحرش وه سيلو ءاهيلع قلعیو اهحرشيو اهنم ةلمج

 « هيلع قلع اميف طوسبم لرب حرش هسفن تقولا يف وهو «ةيادهلا

 دهن قيقد باتک وهو تشقانمو ايلونيمآو ًايثيدح لالدتسالا يف ةصاخبو

 .مهفلا يف ةقدو ءرظن ناعمإ ىلإ جاتحي

 «بيجعلا رابتعالاو «ماتلا لوبقلاب مهريغو بهذملا ءاملع هاقلت دقو

 .اريثك هب اوعفتتاو «ءاملعلا رابكل عجرملا ناك لب

 هحرش ةمدقم يف (ه۸۹۰ت) يبلحلا ةنحشلا نبا هفصو يف لوقي *

 هنأو «هل ًابحاص ناك مامهلا نبا نأ ركذ نأ دعب «ةياهنلا ةياهن :ةيادهلا ىلع

 قيقحت نع انی ءارصتخم احرش ةيادهلا حرش» :لاق مالع ًامامإ ناك

 ها .«تاكاردتسا نسحو «ةدوجو « لات نسحو «قيقدتو

 يدنسلا نسحلا وبأ خيشلا نّئفملا ققحملا ققدملا مامإلا لوقيو *

 نع فشكلا يف رینملا ردبلا :هباتك يف ء(ه8١١ت) يندملا ريبكلا

 :ريدقلا حتف ثحابم



 ۱۱۵ اهب لصتي امو ةعوبطملا ةيادهلا حورش

 زحل يدصتلا يلثمب قيلي ال لیلج باتک وهو «ریدقلا حتف ...»

 يفنحلا هقفلا لئالد قیقحتل یدصت یلاعت هللا همحر وهو فيك «هثحابم

 لا نم هّلئالد ققحف «ءارآلا ئلع ينبم هناب ءاملعلا نم ريثك نيب روهشملا

 ىلع تباثلا هنأ فشکنا ئتح «بابلألا يلوأل 4 نع فشکو «باتکلاو

 ها .«باوصلا جهن

 حرش :اطخ اهناونع ئلع بتكو ةیادهل حورش نم ٍددع عم ٌعوبطم وهو
 «تادلجم ۸ يف يشاوحلا ةيقب عم عبط ثيح «ةددعتم هتاعبطو «ريدقلا حتف

۲ ۲ 
 يف عبط امك «تادلجم ٩ يف ةيافكلا عم عبطو «يمزراوخلل ةيافكلا نودب

 .هداز يضاقل راكفألا جئاتن : هتمتت عم هلك اذهو تادلجم رشع

 ئفوتملا «يبلحلا دمحم نب ميهاربإ مامإلل ءريدقلا حتف صيخلت 4
 ءالبنلا مالعإ ۰۲۹۵ص ةينامعنلا قئاقشلا يف ةمجرت هل «ه١١۹ ةنس

 ۰1۱/۱ مالعألا ۵

 نبا ىلع تاذخاوم هيف هلو «دحاو رللجم يف صيخلتلا اذه عقیو

 .۲۱۳۳/۲ نونظلا فشك بحاص هل هركذ دقو «مامهلا

 ناطلس نب يلع ثدحملا هيقفلا مامإلل ءريدقلا' حتف ىلع ةيشاح -۰

 «8ص ةيهبلا دئاوفلا يف ةمجرت هل ءه54١١٠١ ةنس ئفوتملا «يكملا يراقلا

 ۰۷۰۲/۱ نيفراعلا ةيده يف يدادغبلا هركذ «نيدلجم يف عقيو

 ققدملا مامإلل «ریدقلا حتف ثحابم نع فشکلا يف رينملا ردبلا ١

 ريبكلا يدنسلا نسحلا ينأ هرصع ديحوو «هرهد ديرف «ريرحُنلا ققحملا
 ءه8١١"1 ةنس ةرونملا ةنيدملاب یفوتملا ءييوّنَتلا يداهلا دبع نب دمحم

 دمحأ مامإلا دنسمو ثيدحلا يف ةتسلا بتكلا ىلع يشاوحلا بحاص



 اهب لصتي امو ةعوبطملا ةيادهلا حورش ۱۱۹

 رکذ امك «جحلا باتک رخآ ئلإ يأ حاکنلا باتک ئلإ هيف لصو دقو
 .55/5 رردلا كلس يف هتمجرت يف يدارملا اذه

 ةنيدملاب ةيدومحملا ةبتكملا يف هنم لوألا ءزجلا نم ةخسن دجوتو

 ؛اهنم ةروص ىلع تلصح دقو ۰۹۵۹ مقرب «ةقرو ۳۳۱ يف «ةرونملا
 ۰.۹/۲ لماشلا سرهفلا رظنيو

 باب رخآ ىلع قيلعتلا دنع يهتنيو «لوألا ءزجلا :اهفالغ ىلع بتکو
 .جحلاو موصلاو ةاكزلا هیفو «يناثلا ءزجلا هولتیو .ةبعکلا يف ةالصلا

 خیشلا مامالا بتک نم ةخسنلا هذهو «يناثلا ءزجلا ىلع فقأ ملو «حاکنلا

 هطخو همتخ اهیلعو «(ه۱۲۵۷ت) يراصنألا يدنسلا دباع دمحم

 .مهدنع ًارثأ هل دجن ملف لوبنطسإ يف ةيناميلسلا ةبتکملا يف هنع تلأسو

 ا » :هللا همحر هفلؤم ةمدقم يف ءاج دقو *

 :باتك ئلع فیتم :م فيلأتو «فیطل قيلعت اذه نإ :... نسحلا وبأ

 هلامكو ا «مامهلا نبا ققحملا ةمالعلا ىلإ بوسنملا «ريدقلا

 .مالسلا راد هتمحرب هللا هنكسأ «ماوعلاو صاوخلا نيب

 وهو فيك «هثحابم لحل يدصتلا يلثمب قيلي ال «لیلج ٌباتك وهو
 ريثك نيب روهشملا + يا هقفلا لئالد قیقحتل یدصت یلاعت هللا همحر

 ةشلا نم هلئالد قّقحف یارًلا یلع ينم هناب ء ی تا ی

 ىلع ُتباثلا هنأ فشکنا یتح «بابلألا يلوأل هل نع فشكو «باتکلاو
 .باوصلا جهن

 قیلعتلا اذه يف تعرشف .هحیضوتو هقیقحتل دحآ دصتی مل اذه عمو
 دمحب هنم ءاجف «هلک كرتي ال :هلک كردي ال ام :مکحب ةعاضبلا روصق عم



 ۱۷ اهب لصتی امو ةعوبطملا ةيادهلا حورش

 ثحابم نع فشکلا يف رینملا ردبلا) : هئيمسف «يدلخ يف ناك امم ربكأ هللا

 زجاعلا دبعلا ىلإ ال ءريصبلا قلاخلا ضيف ىلإ هباستنا مّلعُيل ؛«ريدقلا حتف

 ها .«تاراهطلا باتك .ميكحلا زيزعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو «ريقفلا

 لحل ةيشاحك ريدقلا حتف نم ٍلّمُجو تاملك ىلع قلعي أدب اذكهو *

 تاقيلعتلا هذهو «نايب ىلإ جاتحي ام حاضيإو ءاهتالكشم نايبو ءاهضماوغ
 ل
ew 6 

 2 و و ئإ و 2

 ایهقف :ةفلتخم مولع يف ةعونتم يهو «ةیاغلل ةديفم ةعئار ةممتم «ادج ةقيقد

 قمع ىلع اهلك لدت «اذه ريغو ًايوغلو ًايريسفتو ًايدقع و ًايثيدحو ًايلوصأو

 ةقدو عالطا ةعس عم «ةیثیدحلا ةيحانلا نم رلقن ةوقو «يفنحلا هقفلا يف

 ةمئاق تاضارتعاو تاالاكشإ نع تاباوج اهيفو «بیجع قيقدتو ثحب

 .ةقئاف ةقدب اهعفديو ةلمتحمو
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 حضوت اهنکلو «نیتملک وأ ةملكب تءاج ةفيطل هل تاقیلعت كانهو

 .ةروصلا هذهب ثحبلا ىف ةمئاقلا ةلکشملا لحتو

 . ی ۶
 نم «اهعاونأب ثيدحلا مولع يف ةردان تاتفلو ةزيزع تاهيبنت هلو

 اذه وحنو لاجرلا يف مالكلاو «ثيداحألا ىلع مكحلاو جيرختلا ةيحان

 ا نك الع ردح م ريش هلع هو لاف < اوکو هنوز
 ل

 ريدقلا حتف هنإ ؟باتک يأو باتك ىلع ةسيفن ةيشاح وهف ةلمجلابو

 اهيف نوكيسو ءاهجارخإو اهقيقحتل ادج ئعسي هنأ ئرأو یامهلا نبال

 .ملعأ هللاو «يفنحلا بهذملل ةليلج ةمدخ

 اهبتک .جحلا باتك ىلإ مامهلا نبال ريدقلا حتف یلع تاقيلعت ۲

 به۱۳۵۲ ةنس ئفوتملا «يريمشكلا هاش رونآ دمحم خيشلا ةمالعلا مامإلا

 //١١99. رطاوخلا ةهزن بحاص هتافلؤم نم هركذ دقو



 اهب لصتي امو ةعوبطملا ةيادهلا حورش ۱۸

 يضاق ذبهجلا مامالل رارسألاو زومرلا فشک يف راکفالا جئاتن ۳

 ةنس یفوتملا «يمورلا دومحم نيدلا ردب ردوق نب دمحآ نیدلا سمش هداز

 .ه

 متخو ریثک هيلع مینئأو 141ص موظنملا دقعلا يف هه

 ةلمجلابو «...سانلا هباهب «سفنلا ٌريزع «سأبلا دیدش ناک» :هلوقب هتمجرت

 «داتعملا یلع داز ام ٍةلحلاو «طرفملا ٌروهتلا هيف نأ ريغ «نایعالا َنيع ناك
 .۱۰۹/۳.ةرثاسلا بكاوكلاو ها .«هلضفب هللا هرس ر صر

 نم «فقو ثيح نم مامهلا نبال ريدقلا حتف هداز يضاق هيف لمكأ دقو

 هيف د يف مامهلا نبا ةقيرط ئلع تیادهل رخآ ىلإ 0 باتك ل



 ۱۹ اهب لصتی امو ةعوبطملا ةيادهلا حورش

 نأ ىلع «باتکلا رخآ ىلإ ةلاكولا باتک نم ةيادهلا ىلع حرش - 6

 .راكفألا جئاتن هداز يضاق ةلمكتل ًادر نوکی

 ريمأ «ةيمالسإلا كلامملا يتفم «ةينامثعلا ةلودلا يف مالسالا خيشل

 يورقنألا ايركز نب ماريب نب ايركز یلوملا لوصألاو هقفلا يف هرصع لهآ
 كلت رخافم نم .ه۱۰۰۱ ةنس یفوتملاو ه۳۲۰٩ ةنس دولوملا يمورلا

 ۲۵۹/۳ ةينسلا تاقبطلا يف ًاغلاب ءانث يميمتلا هيلع ینثآ دقو «دالبلا

 ۰۱۷۲/۲ رثألا ةصالخ يف يبحملاو

 لئاوآ ىلع بتک امك به۹۹6 ةنس لوألا عیبر رهش يف هنم غرف دقو

 .۲۰۱۳۷/۲ نونظلا فشک رظنیو .ًاضيأ ةيادهلا

 يلع نب يلع زعلا يبآ نبا مامالل ا تالكشم لع هيبنتلا 6

 رايدلاب مث «قشمدب ةاضقلا يضاق «يقشمدلا يفنحلا «يعرذألا دمحم نبا

 .ه۷۹۲ ةنس یفوتملا «ءايكذألا ءالضفلا نم ناكو قشمدب مث «ةيرصملا

 .هللا همحر هتاداقتعا ضعب ببسب ةنحم هل ترج دقو

 باتك تيأر امل ينإف :دعب امأ ...» :فلؤملا ةمدقم يف ءاج دقو

 لجأ نم ئلاعت هللا همحر ةفينح يبأ مامإلا بهذم ىلع ةيادبلا حرش ةيادهلا
 اهرهشأو «دئاوف اهرثكأو ءًاعفن اهرزغآ نمو «هبهذم يف ةفّئصملا بتكلا

 .ءاتفإلاو مكحلا يف هيلع نودمتعي «باحصألا نيب

 اهنم اوقلأو «يشاوحلا هيلع اوبتكو «مهنم ةعامج هَحَرَش دقو
 نحل الإ كاذ امو ؛ظفحلا ىلع هلوط عم مهضعب هّظفحو «سوردلا

 :ةلکشُم عضاوم هل يتعلاطم لاح هيف تیآرو .بهذملل ِهِلَقَن ةحصو «هظفل



 اهب لصتي امو ةعوبطملا ةيادهلا حورش ۱۲۰

 رهظت نأ لامتحال ؛باتکلا اذه يف ةباتکلاب اهدرفأو «اهیلع هب هنأ نأ تببحأ

 .یلاعت هلل ءاش ا .اهنع ةيوجا 21 وتفو يف

 عونو هلیلعت ىلع ٌعونو .فّتصملا ظفل ىلع عون :عاونآ ةثالث يهو

 نأشو «یلاعت هللا همحر هفئصم نأش ميظعتب يرارقإ عم «مكحلا سفن ىلع

 ىلع هيبنتلا باتك :هتيمسو «یلاعت هللا مهمحر انئاملع نم مّدقت نم

 هيلعو «ناعتسملا لاو «بولطملا ئنعملا مسالا قباطیل «ةيادهلا تالكشم

 ها .«میظعلا یلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو «نالكتلا

 «ماكحألل لالدتسالا يف ةريثك تاشقانم هيف :اذه هيبنتلا باتكو *
 0 ما ی 4 ۹" ۰

 ؛درو ذخأو تاضارتعا هيفو «ماكحألل لصوتلا يف ةيداهتجا رظن تاهجوو

 نم «هقفلا يف زعلا يبأ نبا هاجتا فورعمو «ةیفنحلا بهذم ریغل حیجرتو

 هعابتالا» :ةعوبطملا هتلاسر يف ّنّلعم وه امك .دیلقتلل دیدشلا هراكنإ

 .یفنحلا بهذملا فلاخ ناو لیلدلاب ذخألاو داهتجالل هتوعدو

 هل مجرت انه نمو «بهذملا يفنح هئاضفو هتأشنو هلصآ يف وهو

 :لاقو (عبطی مل يذلا طوطخملا مسقلا) ةيفنحلا تاقبط يف يميمتلا

 .ةيلعلا فرغلا نمو ۰۲۷۸/۱ رجح نبال رصالا عفر نم هّمجرت ُتصْخل

 .۸۷/۳ ةنماکلا رردلا یف ةرصتخم ةمجرت هلو ها

 رکذ نأ دعب ةياهنلا ةياهن يف (ه۸۹۰ت) ةنحشلا نبا مامالا تيأر مث #

 :لاق ةيادهلا حورش

 هنإف ءًاحْرَج لب ءاحرش دعُ ال هتيشاح ناف ءزعلا يبأ نبا ركذأ ملو»

 ةضقانملاو درلاو ءةضراعملاو تيكبتلا الإ دصقي مل



 ۱۳۱ اهب لصتی امو ةعوبطملا ةيادهلا حورش

 ٍتفتلم الو «هب دتعم ريغ «هیلع ٌدودرم :درلا نم هرکذ ام بلاغ نأ ئلع
 نکلو «لضافألا ةمئالاو «لئامألا ءاملعلا نم ناك دقف هل رفغی هّلاو «هيلإ

 لذلا ىلإ هب تّدأ «ةبيرغ دصاقمو «ةبيجع ءایشآ بابلا اذه يف هل تناك

 ها .«لوؤي ام حبقأ ىلإ هب تلآو «لومخلاو

 نب مساق مامإلل «ةيادهلا ىلع زعلا يبأ نبا تاضارتعا نع ةبوجأ 7
 عماللا ءوضلا يف يواخسلا اذه َركَذ امك ۸۷۹ ةنس یفوتملا ءاغُبولطق

. 

 «يونكللا يحلا دبع دمحم مامإلل «ةيادهلا ناشطعل ةياقسلا -۷

 .ها5١112 ةنس يفوت «ه١٠٠٠١ ةنس دلو «(ةيادهلا ىلع يونكللا ةيشاح)

 ؛يونكللا ميلحلا دبع دمحم خيشلا ةمالعلا هدلاو اهب أدب دق ناكو

 لبق عويبلا باتك نم ةيشاحلا ةباتكب عرش هنكلو ه۱۲۸۵ ةنس یفوتملا

 اهلمكأف «هللا همحر يفوت :بيعلا رايخ ىلإ لصو لو «هتافو نم ةنس

 .يونكللا يحلا دبع دمحم خيشلا ةمالعلا هذلو

 ينامألا رفظ هباتك يف ءاج امك «ةيادهلا ناشطعل ةياقسلاب اهاّمس دقو

 .ةدغ وبأ حاتفلا دبع خيشلا ةمالعلا قيقحتب ۰۳۱۵ ص

 ةياقس :اذكه اهتيمست 40ص ةيشاحلا هذه نم يناثلا ءزجلا يف ءاجو

 .ريكنتلاب «ةيادهلا ناشطعل

 ةيرجحلا ةعابطلاب ريبكلا عملا نم نيريبك نيأزج يف ةعوبطم يهو
 يف ه8575١ ةنس اثيدح تعبطو «نيرخآ ةيادهو «نيلوأ ةياده :مساب

 يفرحبو «ريبكلا عطقلا نم ءازجأ ةعبرأ يف «يشتارك يف «ئرشبلا ةبتكم

 .ديدج رلضنم



 اهب لصتي امو ةعوبطملا ةيادهلا حورش ۱۳۲

 يفو «ةیرجحلا ةعبطلا يف ةحفصلا بلص يف ةيادهلا تعضو دقو

 .ةيادهلا صنل ًادبآ قیقحت نود نکلو «ةديدجلا ةعبطلا يف تاحفصلا ئلعأ

 ةياردلا ةليذم :اهامس ةلاسرب هتیشاحل يحلا دبع دمحم خیشلا مدقو
 و ۳

 نایبو «ةيادهلا يف رکذ نم مجارت يف .ثحابم ةدع اهیفو «ةيادهلا ةمدقمل
 ءةيادهلا يف تعقو يتلا تاحماسملاو «اهیف ةيادهلا بحاص تاداع

 نم ةيادهلا يف ةدراولا تامهبملا حرشو «ةیادهلا بحاص ىلإ هديناسأو
 .اذه وحنو نادلبلاو ءامسالا

 يف ةياردلا :باتک تاحفصلا لفسأ باتکلل نورشانلا عضو دقو

 صیخلت وهو «ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل «ةيادهلا ثيداحأ جيرخت

 .يعليزلل ةيارلا بضنل

 ءردقلا يف ةتوافتم ةفيطل تاقيلعت يهف : :ةيشاحلا هذه ةعيبط نعو #

 نمم ةعومجم ٌةبَختنم يهو ؛ةيادهلا نم ةنيعم لئاسمو متاملک ئلع تبتك

 ةفيطل تادايز عم ءاهيلع تبتک يتلا ي ىشاوحلاو ةيادهلا حارش نم هقبس

 هاشم
7 

 لحل ناشطسلا اش يورت ال باقي ةقيقحلا يف دیشاحلا ءذه نقت

 «ئرخأ نايحأ يف جرفتو «لاوحأ يف سفت ةياقس لب «ةيادهلا تالکشم
 تامزألا يف اهدنع دجی هلعل ةريثك ئرخأ تایاقسل ةيادهلا *یراق جاتحیو

 .اجرخمو ًاجرف هل نوكتو «هتبلط

 دمحم هيقفلا ثدحملا ةمالعلل «ةيادهلا ىلع يلبنسلا ةيشاح -۸

 «مامإلا دنسم يف ماظنلا قيسنت :بحاص «يلبتسلا نسح روهظ نب نسح



 ۱۳۳ اهب لصتی امو ةعوبطملا ةيادهلا حورش

 ه۱۳۰۵ ةنس یفوتملا هللا همحر ةفينح يبأ مظعالا مامالا دنسمل حرش

 ۱۳۵4/۸ رطاوخلا ةهزن يف ةمجرت هل

 ىلع «ةيبرعلاب ةلوطم ةطوسبم تاقيلعت يه ةيادهلا ىلع ةيشاحلا هذهو
 نیدلجم يف ةيرجحلا ةعابطلاب دنهلا يف ةعوبطم «لوقلاب حرشلا ةقي

 يف امهنم لوألا دلجملاو «نيأزج يف دلجم لك «ریبکلا عطقلا نم نیریبک
 .ةدع تارم ناتسکابب يشتارك يف تروص دقو تحفص ۰

 هللا بیبح دمحم خیشلا ةمالعلا هیقفلا ثّدحملا ةليضف ينربخآ دقو

 دنهلا ءاملع نم ًاريثك نأ یلاعت هللا هظفح يندملا يدنهلا يرهاظملا نابرق
 .ملعأ هللاو «ةيادهلا ىلع يونكللا ةيشاح ىلع هنولضفی
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 عبط مل يتلا ةيادهلا حورش مهآ ۱۳
 حس _ححم >> ۰-555 2:

 ماو ا ع

 عيطت م يقلا ةيادهلا حور مها
 ريرضلا يلع نب دمحم نب يلع نيدلا ديوحل «ةيادهلا ىلع دئاوفلا ١

 .ه 11۷ ةنس ئفوتملا «يراخبلا يشمارلا

 جات يف امك «نیأزج يف وهو «ةيادهلا ئلع بنك نم لئاوأ نم وهز

 باتك لئاوأ ىلإ «لوألا ءزجلا هنم يدنعو :تلق 2”5١ص مجارتلا

 .لوبنطسإب ةيناميلسلا ةبتكملا نم «ةقرو ١77 يف عقيو «فقولا

 لوق ىلع قيلعتلاب ةرشابم أدب لب ءةمدقم هل فلوملا بتكي ملو
 لدت «ةديفم نطل ةزجوم دک تاقیلعت يهو ««هلل دمحلا» :فنصملا

 لوقلاب حرشلا ةقيرط ىلع تاقیلعت يهو هلضفو هملعو هتناکم ولع ىلع
 .هدئاوفب اهیلع قلعی مث ءاذك هلوق :لوقیف

 نإ :لاق ثیح ةياهنلا ةياهن يف ةنحشلا نبا دنع هتمجرت ىلع تفقو مث

 امیف ةيادهلا ىلع بتک نم لوآ وه ریرضلا نیدلا دیمح ةمالعلا ذاتسألا

 ةبسن «ةيديمحلا ةيشاحلاب فرعی لب «صاخ مسا هحرشل دهشي ملو «تملع
 يف ةياغ وهو ءاهنومضم نم ريثكل ٌرِكتبملاو حورشلا لصأ وهف «هيلإ

 ها .«ةنيعُم لئاضفلا نم نيعو «ةنيكم ملعلا يف ةناكم ىلع لاد «زاجيإلا
 فالغ ىلع ءاج اذكه «يراخبلا نيدلا دعسل «ةيادهلا باتك دئاوف -۲

 خس نم غارفلا خيرات نم نكلو «ةمجرت ىلع هل فقأ ملو «ةيطخلا ةخسنلا
 .ملعأ لاو .يرجهلا عباسلا نرقلا يف يفوت هنأ نيبتي ها/١٠ ةنس طوطخملا

 .فلؤملل ةمدقم نودب ةخسنلا أدبتو



 ۳ مد ید ورد مما
 : ساب الملا نم روم فاو ةا ا هم و

 رطسلاو ءارطس ۵۰ ةحفص لک يفو «ةقرو ۱۲۰ يف عقت ۲۲۵(۰) مقرب

 عيبر © يف اهریرحت نم غارفلا عقو :اهرخآ يف ءاجو «ةملك ۲۰ هيف «ٌضیرع

 .هال١٠ ةنس «لوألا

 ردص نب رمع ةعيرشلا جات مامإلل «ةيادهلا ةيارد يف ةيافكلا ةياهن -۳
 .""يفنحلا يبوبحملا هللا ديبع نيدلا لامج نب دمحأ ةعيرشلا

 دعب هتافو نوكتف «ه 1۹6 ةنس فقولا باتك حرش ةباتك نم یهتنا دقو

 .ملعأ هللاو «كلذ

 رخآ يف ةيملعلا هتناكم نايبو «هللا همحر فلؤملا صو ءاج دقو

 ءةيناميلسلا يف ءهال5١ ةنس خيراتب ةيطخلا ةخسنلا نم تاقفنلا باتك

 :يلمتسملا لاق ثيح

 مّظعملا مامإلا ئلوملا ءالمإب ةيادهلا دئاوف قيلعت نم رتفدلا اذه مت

 «ةيفنحلا باحصأ سيئر «رودبلا فل «رودصلا ةيقب ءمّخفملا ردصلاو
 داز «ةعيرشلا جات :مالكلا عطقنی نأ ىلإ مامإلا نب مامإلا «مانألا ءاملع ةودق

 ها .«نامركلاب ةيناكرتلا ةسردملا يف «هتعفر يف هللا

 «ةعيرشلا جات دومحم نب هللا ديبع نب دومحم :١74ص مجارتلا جات يفو (۱)

 يف ركذو «ةعيرشلا جات هللا ديبع نب دمحأ نب دومحم :۲۰۷ص ةيهبلا دئاوفلا يف نكل

 نب دومحم ةعيرشلا جات نب دوعسم نب هللا ديبع ةعيرشلا ردص :94١٠ص ةيهبلا دئاوفلا

 .ةياقولا بحاص يبوبحملا هللا ديبع نب نيدلا لامج نب دمحأ ةعيرشلا ردص

 .ةيادهلا ةيارد يف ةيافكلا :اطخ ۲۹۱ص مجارتلا جات يف حرشلا اذه مسا ءاجو



 عبط مل يتلا ةيادهلا حورش مهآ ۱۳۹

 دقو «ةيادهلا حورش مدقآ نم هنأ هفلوم ةمامإ عم حرشلا اذه ةيزمو

 مدقت ام اهنمو «هنم ةدع عضاوم يف كلذب ًاحْرصم ءاج امك «ءالمإ هالمأ

 .قباسلا صنلا يف

 .ةياورلا ةياقو يف هرصتخا ثیح «ةيادهلاب ئرخأ ةيانع هسفن فلومللو
 .عوبطم وهو ۰۱۰۹ص ةيهبلا دئاوفلاو ۰۳۹۹/4 ةيضملا رهاوجلا يف امك

 ءه51/8 ةنس نامرک ةدلب راز هنأ ًارکاذ هتمدقم فلوملا أدتبا دقو #

 نیبلاط «ةياردلا بئارغ يف نیبغار اهژاملع يلع لبقأف» :لاق نأ ىلإ

 حاتتفا رّسيت اَملو ۰... «هناحبس هللا نوعب تعرشف ۰... «ةيادهلا بئاجع

 ةياردل ةيافكلا ةياهن :هتیمس :فیصرتلاو بیترتلاو فیلأتلاو عمجلا اذه

 ها .«ةیادهلا

 تاملک ىلع قيلعتو ةيشاح لب «هنم ٍةملك لكل حرشب سيل وهو
 ءاهحرشيف ءاهيلع قيلعتلل ةجاحب اهنأ یری ةملك راتخيف «هنم عضاومو
 .اذكهو ءهحرشيو «اذک :هلوق :لوقيف

 «هتميقو هتيمهأل نايبو «باتكلا یلع غلاب ءانث هتمتاخ يف ءاج دقو *

 ناهربلا ٌرِهابلا ءرّطَخلا رهازلا «نأشلاو ردقلا ميظع ٌباتک وهو» :يلي امك

 لمتشي «بتارملا ليلجلا «دئاوفلا ٌريزعلا .بقاتملا ليزجلا «دئاوعلا ریزغلا

 نيهاربلا نيب ام عرشلا دعاوقب طيحُيو «تارابعلا وُب «يناعملا هر ىلع
 دنع عاود دنع او نوكأ الا تاك هب راضو تالا

 ها .«مهرودص يف ئىلحأو بجعأو «مهنويع يف قنآو ءاهباطخ
 ةنس فقولا باتك نمو «ه7917 ةنس جحلا باتك حرش نم یهتنا دقو

 .يدنع هنم نيتيطخ نيتخسُن يف حرشلا نم هئاهتنا خيرات ركذي ملو هم ۶



 ۱۳۷ عبط مل يتلا ةيادهلا حورش مهأ

 ءهخسُت ئدحإ يف ةقرو ۷۲۵ يف «نيءزج يف حرشلا اذه ءاج اذكهو

 .ةقرو 590١ يف ئرخأ يف ءاجو

 نب دمحأ سابعلا يبأ مامإلل ءيجورّسلل «ةيادهلا حرش يف ةياغلا 6
 «ماكحلا مکاح ءرصمب ةاضقلا يضاق «"يجورَسلا ينغلا دبع نب ميهاربإ
 .ه۷۱۰ ةنس یفوتملا

 يآ ؛نامیالا باتک ىلإ هيف لصو دقو «هلوکی ملو نوهشم حرش وهو

 باتك جحلا باتك دعب ةيادهلا يف يتأي ثيح «ةدايزو ةيادهلا عبر وحن
 «رييدتلاو قاتعلا باتك مث «كلذ عبتي امو تاقفنلاو ناعللاو قالطلاو حاكتلا

 .اهللعو ثيداحألا ىلع هيف مّلکتو «سّمَّنلا هيف لاطأ دقو «ناميألا مث

 وه لب «ةيادهلا صن نم ةملك لكل ًاحرش ةياغلا باتک نمضتي الو
 يتأيو «للديو شقانيو ءاهنم ةلمج وأ ةملك ىلع اهقلعي ةليوط شاوح

 :لوقی یلوألا ةلوقملا نم ئهتنا اذإ اذکهو «ةيادهلا يف ام ىلع ةدايز عورفب

 تکی نأ ديري اف قلميو کیو ءاذك فلوق

 ‹ةيادهلا ثيداحأ ةفرعمب ةيانعلا :هباتك ةمدقم يف يشرقلا هنع لاق دقو

 ثيدحلا ن مل ةيادهلا ىلع مّلكت نم تيأرو» :لاق «ةيادهلا حورش ركذي وهو
 ملو «يجورّسلا نيدلا سمش ةاضقلا يضاق ئوس «فيعضلا نم حيحصلا

 ها .«بعوتسپ

 .تادلجم ةتس :لیقو «ةمخض تادلجم ةسمخ ىف ةياغلا باتک عقیو

 .۷۱/۱ ةينسلا تاقبطلا ۰۱۰۷ ص مجارتلا جات (۱)



 عبط مل يتلا ةيادهلا حورش مهآ ۱۳۸
 سس جت

 مالسالا خيش اهکلمت «حرشلا اذه نم ٍةسيفن ةخسن نع ةروص يدنعو
 اهقاروآ عومجم غلبیو «تادلجم ةعبس يف عقت «يبلج يدعس ةمالعلا

 .ه۷۰۲ ةنس اهخسن خیراتو ءةقرو ۷

 ةخسن ىلع تفقو مث «فلؤملل ةمدقم ةخسنلا هذه لوأ يف دجوت الو

 .ةمدقم نودب كلذک اهئدجوف هنم یرخآ

 ةياهنلا ةياهن ةمدقم يف (ه۸۹۰) ييلحلا ةنحشلا نبا مامالا تيأر مث

 لدت ةجابيد هل لعجی مل هنأ عم «ةيادهلا حرش يف ةياغلاب رهتشاو» :لوقي

 ها .«كلذب هاّمس هفلؤم نأ يشرقلا رداقلا دبع حرص نكل «كلذ ىلع

 نيدلا دعس رصم يف ةاضقلا يضاق يجورّسلل ةياغلا لمكأ دقو 5

 خيش «ریبکلا ملاعلا «يرصملا يقشمدلا يسلبانلا يريدلا هللادبع نب دمحم

 ام ةوقو ةرثك يف ةيآ ناكو «بهذملا راضحتسا يف ًالبج ناك «بهذملا

 ءآموي ۱۲ يف بتكلا نم ًاريثكو نآرقلا ظفح دقف «ءاكذلا طرفم «ظفحي

 ف لا

 ىلإ ناميألا باتك لوأ نم كلذو «يجورسلل ةياغلا حرش لمكأ دقو

 ءاهلك دودحلاو ناميألا باتك يأ «طقف ريسلا باتك نم دترملا باب ءانثأ

 ماكحأ مث «ةيزجلاو جارخلاو رشعلاو لاتقلاو ريسلا باتك يتأي مث
 .نآلا ةلوادتملا ةيادهلا تاعبط نم طقف ةحفص ةئام وحن يأ «نيدترملا

 .ةيادهلا حرش لوكي ملو «تادلجم ةتس يف حرشلا اذه عقي :اولاق

 سْمَّنلا اهيف لاطأو «لقنلا عاستا يف يجورُسلا كّلسم هيف كلس دقو

 ۲۵۲/۳ عماللا ءوضلاو ۰۵۸۲/۲ ةيضملا رهاوجلا يف امك «هلصأل ًاعبت

 ۰۸۰ ص ةيهبلا دئاوفلاو
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 ييلحلا ةنحشلا نبال ةياهنلا ةياهن :ةيادهلا حرش ةمدقم يف تدجو مث

 ةعطق عم فارصلا نبال نيدلا جات هدلو اهعاب هطخب يدنع يهو»

 نمم امهتیرتشاف «هتكرَت يف اعیب :فارصلا نبا تام امل مث «يجورسلا

 .ةکرتلا نم امهارتشا

 يف عاستالا يف يجورسلا قیرط ةعطقلا هذه يف ها همحر ثكلسو

 ها .«... هفورحب مزاح نبا مالك لقنيف «ریغ ال « لقنلا

 نب يلع نب نیسح نیدلا ماسح مامولل :ةيادهلا حرش يف ةياهنلا 5
 و ۳7

 لوصأ حراش « ناتسکرت يف ةدلب ىلإ ةبسن (يقانغسلا) يقانغصلا جاجح

 هردق امك «عباسلا نرقلا فصتنم دودح يف دولوملا «يفاكلا يف يودزبلا

 يف ةمجرت هل ء«هال١ ةنس یفوتملاو «يودزبلا حرش يفاكلا باتک ققحم

 ۰6۷۰۸ مقر) ۱۵۰/۳ ةينسلا تاقبطلاو ۰۱۲۰ ص مجارتلا جات

 نع ذخأ ىقانغصلا نأ نم ةينسلا تاقبطلا يف ىميمتلا هرکذ ام امأو

 مش نم لوأ هنأو «ةيادهلا بحاص میرکلا دبع نب لیلجلا دبع ةمالعلا
 وه ةيادهلا بحاص سيلو «ةذملتلا :نيتيحان نم ًادج ٌديعب اذهف :ةيادهلا

 .حضاو وه امك «ةيادهلا حرش نم لوأ هنأ ةيحان نم ًاضيأو «ليلجلا دبع

 هنأو ءةيادهلا بحاص ىلإ هدنس ةياهنلا ةمدقم ىف وه ركذ دقف ءاضيأو

 رخفو «رصن نب دمحم نب دمحم نيدلا ظفاح :هيخيش نع ةيادهلا ئور

 يردركلا ةمئألا سمش نم امهعامسب «يغرمياملا دمحم نب دمحم نيدلا

 ۰۱۱/۲ ةيضملا رهاوجلا رظنيو «فنصملا نع
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 نع ًالقن ۲۰۳۲/۲ نونظلا فشک بحاص دنع ًاطخلا اذه لثم عقوو

 ۲۵۷/۱ ةاحنلا تاقبط يف ةاعولا ةيغب رظنی قاحنلا تاقبط يف يطويسلا

 .ملعآ هللاو دحاو امهردصم لعلو ۱۱۱۸(۰)

 ماسح ةيادهلا حَرشو» :ةيانعلا ةمدقم يف (ه۷۸۲ت) يتربابلا لاق

 ایفاش ًانايب هنم لکشآ ام نيبو ءًايفاو ًاحرش يقانغصلا 57 ةلملا

 يف ةياغلا وه ام ىلع هلامتشاو «قيقحتلا ةياهن يف هعوقول ؛ةياهنلا :هاّمسو
 «باتکلا هلجأل رجهی نأ ثيحب ال «بانطا ضعب هيف عقو نكل «قيقدتلا

 ها .«بالطلا ىلع سردلا ءاقلإ تقو هراضحتسا رسعي نكلو

 ةياهنلا ةياهن ةمدقم يف (ه۸۹۰ت) يبلحلا ةنحشلا نبا مامإلا لاقو

 اهثحابمو ءاهلمكأو حورشلا نسحأ نم هحرشو» :يقانغصلا حرش نع
 ها .«ةيوق هكرادمو «ةنسح

 طسبأ وهو «ةياهنلا تعلاط» :۱۲ص ةيهبلا دئاوفلا يف يونكللا لاق

 ها .«ةفيطل عورفو «ةريثك لئاسم ىلع ئوتحا دق ءاهلمشأو «ةيادهلا حورش

 .هيشاوح يف ًادج لاطأ دقو لوقلاب حرشلا ةقيرط ىلع هتقيرطو

 يف «ةريبك ةقرو ۵۸۸ ردقب ةيطخ ةخسن يف ءاجف ةياهنلا مجح امأو
 .ةقرو 10۸ يف یرخآ ةخسن يف ءاجو ءًارطس نوسمخ اهنم ةحفص لك

 لئاسم هرخآ يف فاضأو ۷۰۰ ةنس اذه هحرش نم غرف دقو

 تیادهلا يف الو «يدتبملا ةيادب يف ينانيغرملا اهركذي مل ثيح ؛ ضئارفلا
 .مولعم وه امك
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 يشكرزلا نبال «يقانغصلل ةياهنلا نم بْحَسم رصتخم ةيادهلل حرش -۷
 ۰۱۵۷/۱ ةيضملا رهاوجلا يف امك ۷۳۸ ةنس یفوتملا «نسحلا نب دمحآ

 يف عقیو «يناثلا ءزجلا وه اهنم دوجوملاو :ه۷۳۸ ةخسن ةيشاح ۸

 اهخسان نأ رهظیو تلافکلا نم ًادبت .مجحلا ةريغص اهتحولو «ةقرو ۲

 او اديس هدر ت نقار شاوح اهيفو ریبک ًاملاع ناك

 فسوي نب ليلخ نب دمحم يالا ار نبا و :اهرخآ يف بیک
 .ايكرت يف ةينوق نم اهردصمو ءًادلوم يميرقلاو «ًادتحم يندعملا

 يف عقتو ءاهنم يناثلا ءزجلا وه دوجوملاو :هال57 ةخسن ةيشاح 4

 ءةيادهلا رخآ ىلإ ةيراعلاو ةعيدولا مث ةبراضملا تاك ساد ‹ةقرو ۰

 اهّلخو «ةياغلل شب يهو «روطسلا نيب یتح اد ةريثك شاوح اهيلعو

 ةخسن يهف ةلمجلابو ءاهتاملك نم لكشملل طبض عم «حضاو ليمج قید

 .ايكرتب ةينوق يف اغآ فسوي ةبتكم اهردصمو «ةزاتمم ةعئار

 مالسإلا خيش یدهلا مامإل ءةيادهلا حرش ىلإ ةياردلا جارعم -

 يف ءاجو) يراخبلا دمحأ دمحم نب دمحم نيدلا ماوق مالسالا مولع ظفاح

 هل .هال59 ةنس ئفوتملا «يكاكلا يزابخلا (يراجنسلا :ةيهبلا دئاوفلا

 مل عوبطملا نإ ثيح ءطوطخم) يميمتلل ةينسلا تاقبطلا يف ةيلاع ةمجرت
 .85١ص ةيهبلا دئاوفلا يفو «(ماللا فرح ىلإ لصي

 يف وه :تلق - ريبكلا ةنحشلا نبا نع ةينسلا تاقبطلا يف يميمتلا لقن

 ىلع هيف (یبرآ) یفوآ نسح حرش هنٍ» :هنع لاق هنأ - ةياهنلا ةياهن ةمدقم

 ها .«ةيادهلا حارش نم همادقت نم
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 دئارفلاب ريزغ «ةردانلا دئاوفلاب ءيلم «ميظع ريبك حرش وه :تلق

 ناف :هلوقب اهشاقن ىف لخديو «لاوقألل ةلدألا نم هيف رثكي ءةيلاغلا

 .اذكهو «...:انلق :...ليق

 يف ةفّتصملا بثکلاف «... دعبو) : هللا همحر هلوم ةمدقم يف ءاج دقو

 عماج ينانيغرملا ال 4 ةيادهلا باتک نأ الا .یصحت نأ نم رثکآ هقفلا

 ثیحب «ةياورلا نويعو «ةياردلا نونف نم نفلا اذه يف هُعْمَج نکمآ ام لكل
 «نوحراشلا هل حرش دقو ءرظن قيقدتو «رکف دیرجت دعب الإ فرعی ال

 .نوققحملا خیاشملا هسیردتب لغتشاو

 خياشملا دئاوف نم دئارفلا ممجآ نأ يبّتك نادقف دعب تدرأ دقو
 خياشملا لاوقآ هيف نیو هل حرشلاک عومجملا كلذ نوکیل ؛نیحراشلاو

 هجوو دیدجلاو میدقلا لوقلاو راتخملاو حیحصلاو حصألا نم ةعبرألا
 عمجلاو «قیفوتلا هجوو «ةبوجألاو ةلئسألا عم «ةلأسم لک يف مهکست

 .عسولا ردقب

 يقر ؛ لمت هيفو «كسمتلا هجو نم يل (ملُع) حِضّنا اميف ركذأو

 جارعم :هتیمسو «نيديفتسملل ةدئافلل اري دکتو «ریرحتلا يف نيدعتسملل

 .ةيادهلا حرش يف ةياردلا

 ها .«.... :يزابخلا دمحأ نب دمحم نب دمحم فيعضلا دبعلا لوقي

 .هال ٤٥ ةنس هفيلأت نم غرف دقو

 راتخي ثيح «ٍةملك لك اوحرشي مل نيذلا نيشحملا ةيقبك ,تقيرطو
 ءاذه وحنو هتلدأو هتاشقانمو هّثاحبأ اهيف ركذيو اف لنو لیفت وا دلك

 .«..اذک :هلوق :لوقیف
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 ةنس اهخسن خيرات «ةيناطلس ةسيفن ةخسن نع ةروص هنم يدنعو

 مجحلا ةريبك ةحفصلاو «ةقرو ۱۲۰۰ يف ؛نیدلجم يف عقتو ه۸

 يف ٌعدوم اهلصأو ءةملك نورشع رطس لك يفو ءأرطس نوعبرأ اهيف

 .لوبنطسإب ةيناميلسلا

 «نامثع نب يلع نيدلا ءالع مامإلل :ةيادهلا رصتخم يف ةيافكلا ١

 ‹ ةيادهلا ثيداحأ جيرخت بحاص «ينيدراملا ينامكرتلا نباب فورعملا

 .۵۸۳/۲ ةيضملا رهاوجلا يف امك «ه ۷٠١ ةنس یفوتملا

 «نامثع نب يلع ينامكرتلا نبا نيدلا ءالعل «ةيادهلا حرش -۲

 .هلمكي ملو به۷۵۰ ةنس ئفوتملا «مدقتملا

 نب هللا دبع نيدلا لامج هئبا :ئهتنا ثيح نم هحرش لمكأ مث ١

 ةيضملا رهاوجلا يف امك ءهال14 ةنس یفوتملا «ينامكرتلا نبا يلع

 ١7. ص ةيهبلا دئاوفلا ۲

 :لاق ةيادهلا خسن فالتخال هرکذ دنع 4٩۳/۸ ينيعلل ةيانبلا يفو
 قيقحت يف ةيآ ناك يذلا - ينامكرتلا نبا  نيدلا ءالع انخیش ةخسن اذکو

 ها .ةيادهلا

 ماوق يناقتإلا مامإلل «ناوألا ٍرخآ يف نامزلا ةردان نايبلا ةياغ ٤-

 ةنيدم «بارافل ةبسن «يبارافلا يزارتألا رمع ريمأ نب بتاك ريمأ نيدلا

 ىلع اوعمجأو «ةيفنحلا بهذم يف ًاسأر ناكو «كرتلا نئادم نم ةميظع
 ةيضملا رهاوجلا يف ةمجرت هل ءها/ه8 ةنس نفوتملا «هننفتو هملع

 ۲۲۱/۲ ةينسلا تاقبطلاو ۱۳۸ص مجارتلا جاتو ۰۱۲۹/6 يشرقلل

 .۵۰ ص ةيهبلا دئاوفلاو ۰6۵۵۳ مقر)
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 نم رثکآ يف «فلؤملا ةمدقم يف هتبثآ امك اذکه باتکلا مسا ءاج دقو

 نایبلا ةياغ : ۵۰ ص ةيهبلا دئاوفلا نم عوبطملا ىف همسا ءاجو «ةخسن

 .واولا عم «نارقألا ةردانو

 نیرشعو ا اعبس حرشلا ةدم میمج ناکو .ه۷۷ ةنس هفیلأت نم یهتنا

 .الیلق الا ةنس

 ومجرتم هفصَو امك «ناقتالاو لوطلاب مستي لفاح تین حرش وهو

 سرهفلا هخسلل رظنیو .ةطوطخم رابک تادلجم ةتس يف عقي «يناقتالا
 راد يف ءادلجم رشع ةتس يف فلؤملا طخب ةخسن اهنمو ۰۳۱۸/۲ لماشلا

 نیرشع نم رثکآ يف ًاعوبطم همجح نوکی نأ هل رّدقأو .ةيرصملا بتکلا
 .ملعآ هللاو نا

 ةيادهلا باتک حرشآ نأ سمتلا ... :دعبو» :هفلوم ةمدقم يف ءاج دقو

 ریدقتو «ینعمو ًاظفل ةيادهلا تالکشم َلُخأ نأ طرشب ةيادبلا حرش يف

 هيضترت امك :ةيوجألاو كالا ةروأو كارلا رقت: ةتالاوسلا
 :هتيمسو «نيدلقملا مالقآ فقومو «نيحراشلا مادقأ لرم ُنّيبأو «ةبحألا

 ها .«...نایبلا ةياغ

 :ةياهنلا ةياهن ةمدقم يف (ه۸۹۰ت) يبلحلا ةنحشلا نبا هنع لاق

 ها .«هيف نقتأو ءالوطم ًاسيفن ًاحرش ةيادهلا ىلع يناقتإلا عضَو»

 ءارآل ًاضيأ لالدتسالاو «ةيفنحلا ةلدأب ةصاخ ٍةقئاف ةيانع عم ءاذه

 اهيف درلاو ذخألاو اهتشقانمو «ةيعفاشلاو ةيكلاملا نم نيرخآلا ءاهقفلا

 قاحسإ نب رمع نيدلا جارس خيشلا ةاضقلا يضاق مامإلا حرش 5

 رابك نم ءهالالا" ةنس یفوتملاو .ه١٠٠۷ ةنس دولوملا يدنهلا يونزغلا
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 تجسم

 «لدجلا لهأ ةقيرط ىلع حیشوتلا :هامس ریبک :ناحرش هل «ةيفنحلا ةمئأ

 جاتو ۰۳۸۸/۱ رصالا عفر يف امك ریغص حرش هلو «رابك ءازجأ ةتس يف

 .۲۲۳ص مجارتلا

 هحرشو :ةياهنلا ةياهن ةمدقم يف (ه۸۹۰ت) ةنحشلا نبا مامالا لاق

 ها .لمكي مل ا

 ءزجلل لوبنطسإب ةيناميلسلا ةبتكملا ةخسن نم ةروص يدنعو :تلق
 نأ يناثلا رخآ يف بتکو تقرو ۵1٩ يف ناعقیو «حیشوتلا نم يناثلاو لوألا

 .ضيرملا ةالصب أدبي ثلاثلا ءزجلا

 نأ ئري يتلا هتاحرتقم ركذو «يونزغلا فلؤملا ةمدقمب لوألا أدب دقو

 باتكب أدبو «ةفينح يبأ مامإلا ةمجرتب اهبقعأو «ةيادهلا باتك اهب حّشوي

 .ةيادهلل ينانيغرملا ةمدقم حرشي ملو «ةرشابم تاراهطلا

 نيدلا لامجل «دحاو دلجم يف «ةيادهلا دئاوف يف ةياهنلا ةصالخ 7

 ؛جارسلا نباب فورعملا «يقشمدلا يونوقلا جارسلا نب دمحأ نب دومحم

 ةيضملا رهاوجلا يف امك «ه۷۷۷ :ليقو «ه١۷۷ ةنس قشمدب یفوتملا

 .۲۰۷ ص ةيهلا دئاوفلاو ۰۲۸۹ص مجارتلا جاتو ۳

 هذه بختنا هنأ لقت دعب ۳۲۹/۱ ةينسلا تاقبطلا يف يميمتلا رکذو

 «كلذ یفن هنأ ةنحشلا نبا نع لقن «يقانغصلا حرش ةياهنلا نم ةصالخلا

 مالک رصتخی هئدجوف .هحرش نم هيلع تفقو ام تربتعا دقو» :لاقو

 نم ًائيش همالک نم هيلع تفقو اميف َرأ ملو «هيلع ةدایز ريغ نم «يجورسلا

 ها .«همالك نم ءيشل ةياكح الو «يقانغصلا ثوحب
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 ةنس اهخسن خيرات «ةسيفن ةخسن ىلع تلجس «ةيادهلا ىلع ةيشاح -۷
 وباق بوط ةبتکم يف ةعدوم «ةقرو ۷۹6 يف «نیءزج يف تءاج ه۲

 زع ةمالعلا نیملسملاو مالسالا خيشل ۰۹۰۱ مقرب «(ثلاثلا دمحآ ناطلسلا)

 «عضاوم ةدع يف ًاضيأو «ةخسنلا فالغ ىلع اذکه ءارمحلا دمحم نيدلا

 .دئاوفلا سئافن اهيفو «ةيادهلا رخآ یلاو «ةريبك يهو «هتمجرت ىلع فقأ ملو

 يبأ نب دمحأ نب دمحم يئارصقألا تنب نبال «ةيادهلا ىلع ةيشاح -

 يرهاقلا يئارَّسلا نكرلا نب باهشلا نب تاداعسلا وبأ بحملا دمحم نب ديزي

 ةكمب يفوتو «هال٠4 ةنس ةرهاقلاب دلو «يئارصقألا سمشلا طبس «يفنحلا

 نفذو «ه4094 ةنس «ةجحلا يذ نم عبارلا وأ ثلاثلا يف ًاجاح ةمركملا

 :لاق ۰۱۱۱/۷ عماللا ءوضلا يف امك «ةالعملاب

 ةياهنلا :ةسمخ حورش نم ةيادهلا ىلع هذه هتيشاح عمج دقو»

 ها .«ةيادهلا عابرأ ةثالث ىلإ اهيف لصو دقو «نيدلا لمكأ حرشو «يناقتإلا

0 
 ءاملع رابك نم میهاربا نب دمحم نب ییحب وه يئارصقألا همال هدجو

 ةرهاقلاب هدلوم «مورلا دالب يف يارس قآ ةنيدم نم «لصألا يكرت «ةيفنحلا

 هل مجرت دقو «يواخسلا خويش نم هه ةنس اهب هتافوو «ه۷۹۷ ةنس

 .ًالمعو ًاملع ًاريثك هيلع ئنثأو ۲6۳ - ۲۹۰/۱۰ عماللا ءوضلا يف

 يف مسالا اذه ءاج اذكه) ةيادهلا ريرقت ريرحت يف ةياهنلا ةياهن 68

 نباب فورعملا «دومحم نب - (نيدمحم ةعبرأ) دمحم نب دمحم نب



 ۱۳۷ عَبطُت مل يتلا ةيادهلا حورش مهآ

 «بلحب ةريهشلا ةقيرعلا ةيملعلا رّسألا نم هثرسأو «يبلحلا ريغصلا ةنحشلا
 -ه۹۰٩۸ ةنس یفوتملا

 تعءاج ثيح «لوقلا هيف طسبو «لسخلا لصف رخآ ىلإ هيف لصو دقو
 ءوضلا يف امك «هنع هُمْرَع رف مث «لقأ وأ تادلجم ةسمخ يف ةعطقلا هذه
 دقو «ةئيلم تاحفص رشع يف ًادج ةلوطم ةمجرت هيف هلو ۳۰۹/۹ عماللا

 .ةياهنلا ةياهن :همسي ملو حرشلا اذه ركذ

 :هدلاو ةمجرتل رظنيو «هدلاول ۵۱/۷ مالعألا يف اذه حرشلا بّستو

 :ه۸۱۵ت «دومحم نب (نيدمحم ةثالث) دمحم نب دمحم نب دمحم

 .44/1/ مالعألا

 ةبتكم نم باتكلل ةيطخ خسُ ثالث نع ةروص يل ئلاعت هللا رّسسي مث
 جوحأ لوقي» :باتكلا ةمدقم يف لوقي هئدجوف «لوبنطسإ يف ةيناميلسلا

 نب دمحم نب دمحم :هترفغمو هوفع ىلإ مهرقفآو «هتمحر ىلإ هللا ديبع
 .نبالل سيلو «بألل ًاذإ هنإ :تلقف ءطقف نيدمحم ةثالث نا

 نيح ةنحشلا نبا فلوملا تيأر ةءارقلا يف َريسلا تلصاو نيح نکلو

 ينيعلا نيبو ينيب ناكو» :لاق ةيانبلا ينيعلا حرش َرَكَّذو «ةيادهلا حورش َرَكَذ
 ةنس ةرهاقلا يف هب تعمتجا تنکو تطسابمو ةبحصو ةدوم هللا همحر

 ها .«... ۵۸۳ ۱ ةنس بلح يف مث ۳ :

 يف ءاج ام نأو «نبالا وه ةياهنلا ةياهن بحاص حراشلا نأ نّيبت اذهبو

 .ملعأ لاو اخ وه نیتخسنلا

 ملع يف ًاصّحلم تّمض ةليوط ةمدقم هحرش لوآ يف لعج دقو #

 وحن يف «هقفلا لوصأ ملع يف ًاصّحلمو تاقرو رشع وحن يف «ديحوتلا



 عّبطُت مل يتلا ةيادهلا حورش مهآ ۱۳۸
 تا

 «يفسنلل رانملا باتک هيف صخل ««رانملا ریونت» :هامس «ةقرو ةرشع ثالث

 :لوصف ةسمخ كلذ دعب تءاج مث «هررحو هيف دازو

 يفو «هيلإ ةجاحلا نايبو ءًاحالطصاو ةغل هقفلا فیرعت يف :لوألا

 ...هتعفنمو «هدادمتساو «هتیاغو هعوضوم

 اهبیترتو «هبتك ددعو «ةيادهلا باتک فصو يف ليق امیف :يناثلا

 .اهنیب ةبسانملا هوجوو

 .حرشلا اذه حلطصم نایب يف :ثلاثلا

 «هفلؤم نع هل هتیاور قرطو «باتکلا اذهب هدانسإ قايس يف :عبارلا
 ةلصتملا هقفلا يف هتلسلس ركذو «هفلؤم ةمجرت مث «هيلإ انم هتاور مجارتو

 حرش - ةنحشلا نبا - هّمِلَع نم ركذ مث ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسرب
 .هحارش نم هتمجرت یلع فقو نّمو «باتكلا اذه

 هللا همحر ةفينح يبأ مظعألا مامالا ةمجرت نم فرط يف :سماخلا

 .هباحصأ ةمئأ نم نيروهشملاو

 فالتخا مكح ركذ يف مالكلاب ٌردصم - سماخلا لصفلا يأ وهو

 مامالا دّلق نم ىلع بجي امو «يتفملا مسرب قلعتي اميفو «باحصألا
 .راصتخاب هلك

 هعلاطم فرعیل ؛هيلع ةنحشلا نبا اهعلاط يتلا تافنصملا ركذ يف ًابابو

 ۱ .هيلإ ةجاحلا دنع عجریف «مالکلا لصأ



 ۱۳۹ عَبطُت مل يتلا ةيادهلا حورش مهآ

 اذه نم لوألا دلجملا ةسمخلا اهلوصفب ةمدقملا هذه تذغآ دقو

 يهو «لوبنطساب ةيناميلسلا ةبتكملا ةخسن نم ةقرو ۱۳۶ ردقب «حرشلا
 .(085) مقرب

 يف ةيادهلا حرش يف ةياهنلا ةياهن نم لوألا ءزجلا مت» :هرخآ يف بتكو
 ها .(ه١91 ةنس ءمّظعملا ناضمر ۵

 نبا طخب وه (۵۱۰) مقرب ةيناميلسلا ةخسن نم يناثلا ءزجلا نإف ًاضيأو

 ةمالعلا هيبأ نع ًاثرإ دمحم خيشلا اهكلمت دقو «ةقرو ۲۵۹ يف «ةنحشلا

 .راتخملا حرش راثيإلا باتك بحاص «هداز يوج دمحم خيشلا

 عقت تسیفن ةلماك ةخسن يهو ص۱ خیراتب يضاقلا بئان ةخسن -۰

 نم رثکآ یلعو :يضاقلا یا وه ناک یک يفاق ا هتقرو 4۷۸ يف
 ًاملاع ناك هنأ رهظيو ءروطسلا نيب تح ءادج يلق SES اودع

 طبض اهيفو ليج حضاو اهطخو ءاهَقَرَعو اهرب دق «ةيادهلل ًانقتم ریبک

 زاتمتو «هقوف رمحآ طح عضوي يدتبملا ةيادب نتم زییمت اهیف مت امك قیقد

 .اهصن نم ةلمج لک ةيادب يف ءارمح ةمالع عضوب اهلمج ريقفتب ًاضيأ
 ةنس لداعت يهو «(خّرأ) :ةملکب لّمجلا باسحب اهخسان اهخَّرأ دقو

 .لوبنطساپ ةيناميلسلا اهردصمو ۱

 نیسح دمحم نب يلعلا دبع خیشلا ملاعلل :ه١89 ةخسن ةيشاح -۱

 ةمالعلا طخب اهنآ ةمهم ةيزم اهلو «ةديفم ةريثک شاوح اهیفو يدنجرييلا
 دقو ءاهرخآ يف ءاج امك .يدنجريبلا نیسح نب دمحم نب يلعلا دبع خیشلا

 خسانلا ريبكلا ملاعلا اذهلو «ةديفم ةريثك شاوحب اهرخآ ىلإ اهلوآ نم اهألم

 يف رانملا ةدبز :ئمسي حرشو «ةیاقنلا 7 :اهنم «ةديدع تافنصمو راثآ



 عّبطُت مل يتلا ةيادهلا حورش مهآ ١

 يهو كم الم ةبتكم يف ةعدوم يهو ءاهتمتاخ يف ءاج امك «لوصألا

 .ةقرو ۱۱۳ يف عقت «ٌةسيفن ةلماك ةخسن

 ةخسن يهو «ةقرو 1۱۲ يف :غئاصلا نبا ذيملت ةخسن ةيشاح -۲

 «خسنلا خيرات اهيف ركذُي مل ۱۰۷6 مقرب) الم دارم ةبتكم يف «ةلماك
 ءةقرو 4۱۲ يف عقتو «يرجهلا عساتلا نرقلا لوأ وحن يف اهنأ ردقی نکل

 ءاهرخآ ىلإ اهلوأ نم ءروطسلا نيب ئتح «ةياغلل ًادج ةريثك شاوح اهيلعو
 .حضاو اهطخو

 نم هنأ رهظيو ءاهيلع يّشحملا وه هنأكو ءاهرخآ يف خسانلا بّتك دقو

 ةباتك نم غارفلا عقوو» :اهشياعو اهرب ةيادهلا نقتأ نمم رابكلا ءاملعلا
 نيدلا ءالع ديب ءداهّسلاو قّرألا ىلع ءداتقلا طرح كلذ نودو باتكلا اذه

 ةسردمب «ةرخآلا یدامج نم نيقب رشع يف ةعمجلا ةليل «يراصحجرق
 ءاذكه ها .«؟ ةنس «تافالاو للزلا نم هللا اهامح ءرصم ةدلب يف نوحيس

 .یلاعت هللا همحر .خيراتلا نم ًاثیش لجسي ملو خسانلا فقوو

 نبا نيدلا سمشب ريهشلا مامإلا هخيش نم ةيادهلاب ةزاجإ اهرخآ يفو
 تازاجإو ۷۷۷ ةنس یفوتملا .يلع نب نمحرلا دبع نب دمحم غئاصلا

 .ةيفنحلا ةمئأ رابك نم غئاصلا نبا ريغ نم ئرخأ

 يهو «ةقرو 587 يف عقتو :يليربوك ريزولا يخأ ةخسن ةيشاح -۳

 طبض اهیفو «ةيادهلا ةمدخ يف ًادج اهنم دافتسی «ةياغلل ةزاتمم ةلماك ةخسن

 ةريثك تاقیلعتو شاوح اهیلعو «تاملکلا نم لکشملل ةصاخبو نیک

 .روطسلا نيب اهنم ریثک بتک تح «اهرخآ لإ ةرمتسم



 ۱۱ عَبطُت مل يتلا ةيادهلا حورش مهآ

 ادج "دیفم اذهو «هلمجو صنلا تارقفل ءارمح ةمالع لعجب زاتمت امك

 فرحبو «زیمتم يبهذ نولب :لاق :هلوقب يدتبملا ةيادب نتم تالوقم أدبتو
 نأ ةماه ةيزم اهلو هیلع رمحآ طخ عضوب يدتبملا ةيادب نتم زییمت متو «ريبك

 له نيبي :لاق :هلوق دنع يدتبملا ةيادب نم ةلمج لك ةيادب يف بتك خسانلا
 ءامهيلع تادايزلا نم مأ «ریغصلا عماجلا نم مأ يرودقلا نم لوقلا اذه

 .رشاعلا نرقلا يف يه نكلو «خیرات نودب يهو «ةيناميلسلا اهردصمو

ROEمالسالا خيش «يبلج يدعس مامإلل «ةيادهلا ئلع  

 هتمجرت نم ءيش مدقتو .ه۹40 ةنس ئفوتملا «ةينامثعلا ةلودلا يف

 ةيادهلا حرش ةيانعلا یلع ئرخألا هتيشاح ئلع مالكلا دنع ةيلاعلا هتناكمو

 .يتربابلل

 ةبتكملا ةخسن ىلع قيقدلا هدي طخب يه ةيادهلا ىلع هذه هتيشاحو

 يف عقتو «ه717 ةنس متتخملاو ,«ه09 ةنس اهُْحْسَن حتتفملا ةيناميلسلا

 .ئلاعت هللا ءاش نإ اهفصو ةيطخلا خسنلا ركذ دنع يتأيسو «ةقرو 06

 يتلا «ةردانلا دئاوفلاو تاقيلعتلاو يشاوحلاب ًادج ةينغ ةئيلم يهو

 ةريثك عضاوم يف وزعيو «تاملكلا لقأب ةدئافلا ءاطعإو ءاهلوط مدعب زاتمت
 قراوفلا اريثك ركذي امك «ةدئافلا كلت هنع لقن يذلا ردصملا ىلإ اهنم

 .ةيادهلا ختشل ةمهملا

 قوفو «ةيادهلا نم ةخسنلا هذه فارطأ يف ةيشاحلا هذه تبتك دقو

 لكبو «بولقملاو لئاملابو ءًاضرعو ًالوطو ءروطسلا نيبو «تاملکلا

 .اهب ةباتكلا عيطتسي ةروص



 عبط مل يتلا ةيادهلا حورش مهآ ۱:۲

 عم «لمع قيرف ىلإ جاتحی اهغيرفتو اهنيودتو ةيشاحلا هذه ةمدخلو

 ىف ةقدو « حيحص لكشب يشاوحلا كلت خسّنو .هطخ مهف يف ةغلاب ةقد

 كردي الو «هریغل ةقيلعت يه مأ هطخب يه لهو «ةيادهلا نم اهناكم ةفرعم

 .اهربخو اهعم شاعو اهنياع نم الإ اهفصو

 :لاق ثيح ۰۷۸ص ةيهبلا دئاوفلا يف يونكللا ةيشاحلا هذه ركذو

 ها .ةيادهلا قاروأ رثكأ ىلع قلعو

 عقتو « طقف یناثلا ءزجلا وه اهنم دوجوملا :ه۹۸۱٩ ةخسن هیشاح 060

 اهيلعو یورقم يسراف طخب «ةيادهلا رخآ لإ عویبلا نم «ةقرو ۳۷۱ يف

 ىلإ ةفاضالاب .تادرفملا حرشو «رئامضلا نایب يف ةياغلل ةديفم ةريثك شاوح

 اضرعو ًالوط اهلك دئاوفلا هذه تعضو دقو «لئاسملا نم تاقلغملا حرش
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 ةقدب ةطوبضمو «يدتبملا ةيادب نتم قوف ٌرمحأ طخ عضو امك «روطسلا نيبو
 .ةلكشملا تاملكلل ةيلاع

 ةحص عم «ةيادهلا تاقلغم حرش ةيحان نم خسنلا سئافن نم يهو
 هذه نوكت نأ انه حرتقأو ءاهريغ نع اهيف ةريثك عضاوم يف هلامكو «صنلا

 «ةدئافلل اهرشنو «ةيادهلا ىلع اهيشاوح غيرفتل ئعسي يتلا خسنلا نم ةخسنلا

 يف ءايكرت يف ةينوق ةنيدم خسُت نم يهو ءاهنم لوألا دلجملا نع ثحیو
 .مك١١١ ةينوق نع دعبتو «مداخ ةدلب يف «ناقجاوخ ديهش نامثع فقو

 ةقرو ۳۷۱ يف عقتو «ةيادهلا رخآ ىلإ عويبلا باتك نم أدبتو

 .یلاعت هللا ءاش نإ اهفصو يتأيسو

 ةلماك ةخسن يهو :ه744 مقرب ةيناميلسلا ةبتكم ةخسن ةيشاح 7

 طبض اهيفو «يدتبملا ةيادب نتم زییمت اهيف متو «ةقرو ۳۷۱ يف عقت «ةسيفن



 ۱:۳ عَبطُي مل يتلا ةيادهلا حورش مهآ
 :ححح ڪڪ ڪڪ ا سو ا يع

۳ 

 ةباثمب تحبصأ ْیتح «ةريثك شاوح اهيف تئودو «تاملكلا نم لكشملل

 .تاقلغملا حرشب ٌمامتها يشحمللو «ةيادهلل ريبك حرش
 7 > و 2

 ةمدخ يف امهم اعجرم ربتعتو «ميدق هنأ رهظيو ؛حضاو ليمج اهطخو

 .ادج ةمهم اهریغ لغ تادایز اهیفو ءاهصن بیوصتو «ةیادهلا

 نامیلس ناطلسلا ةيفقو اهیلعو ءاهخسن خيرات اهرخآ يف بتکی ملو
 رهش يف هيبأ ةافو دعب ةنطلسلاب عيوب يذلا «ناخ میلس ناطلسلا نب ناخ

 ةيفقولا هذه لبقو ۰۲4ص ةينامعنلا قئاقشلا ىف امك »۹۲ ةنس «لاوش

 هيف سیلو «يوتقلا دمحم يخأ نب دمحمل ٌافقو :هیف بتک متخ اهيلع

 .ملعأ هللاو «يرجهلا نماثلا نرقلا طوطخ نم اهنآ عقوتأو «خيرات

 مامالل «ةيادهلا لئاسم دیرجت يف ةياهنلاو ةيادبلا باحصأ ةع -۷

 يمورلا و يربك شاطب ریهشلا «دمحأ نب دمحم نیدلا لامك ئلوملا

 .ه۱۰۳۰ ةنس یفوتملا

 ناك اَّمَل هنأ هيف رکذو «دحاو ٍدلجم ىف ةيادهلا لئاسم هيف بّتر دقو

 ةمهملا لئاسملا نم ٌريثك ناك نكل هقفلا يف فّنص ام مظعأ باتكلا اذه

 يف اهداريإ مدع ببسب تراصو «سایقلاو ريظنتلاب لئالدلا نمض ًاروكذم
 نع اهدّرجو «لئاسملا نم هيف ام عيمج عمجف «هابتشالا ةنظم اهعضاوم

 بحاص اهدروآ يتلا عضاوملا ىلإ ةراشالا عم هَرَدَن ام الإ لئالدلا
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 نم غرفو ءاهلح يف اهيلإ جاتحملا حورشلا نم اريسي اذبن دروآو «ةيادهلا

 .ه۱۰۲6 ةنس ةرخآلا یدامج ىف همامتإ

 ٠٠٠/۳. رثألا ةصالخ ۰۸/۲ مالعألا (۱)



 عّبطُت مل يتلا ةيادهلا حورش مهأ ١

 ريقفلا دبعلل «ه۸١٠٠ خيراتب ةخوسنملا ةيطخلا ةخسنلا ةيشاح -۸

 ملو ءاهرخآ يف ءاج امك «يديمحلا فسوي نب دمحأ :ريصقتلاب فرتعملا

 .ةمجرت لع هل فقأ

 لك يفو ءًارطبس ۲۷ ةحفص لك يفو «ةقرو ٤١١ يف ةخسنلا عقتو
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 ةمجرتو «باتكلا عيضاومل قيقد مقرم سرهف اهلوأ يفو «ةملك ۱۵ رطس

 نم ةعومجم ركذ عم «يوفكلل رايخألا مالعأ بئاتك نم ةيادهلا بحاصل

 ف درم هیاطلس هتک ةعسلا هذه مار, .ةياذولا بغا توام
 .ناخ دومحم يزاغلا ناطلسلا اهفقو «لوبنطسإب ةيناميلسلا ةبتكم

 يشاوحلاب ًادج ًادج ةئيلم «ةياغلل ةعئار ةسيفن .ةلماک ةخسن يهو

 ركذي اهنم ريثك يفو ءاهرخآ ىلإ اهلوأ نم ةصوصرملا ةريثكلا ةيبناجلا
 تاملكلا نيب دئاوفلاو یشاوحلاب ةئيلم كلذك یهو «هنع اهلقن ينذلا اهردصم
 .ناكم لك يفو «تحت نمو قوف نمو «روطسلاو

 ةريبكلا حورشلا نم اهعومجمب يشاوحلا هذه عم ةخسنلا هذه ربتعُتو

 خسنلا قراوف ركذ عمو «ةلکشملا تاملكلل قيقدلا طبضلا عم «ةيادهلا ئلع

 ةيادب نتمل ٌرييمت اهيف ًاضيأو «ةردانلا اهايازم نم اذهو «ةخسنلا ةيشاح يف
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 .هیلع رمحآ طخ عضوب يدتبملا

 ةيادب لئاسمل حتضو دق اهکلام نأ ةيحان نم ةليلج ةمدخ ًاضیآ اهیفو
 ًازمر ؛(ق) :فرح اهبناجب عضو يرودقلا رصتخم نم ةذوخأملا يدتبملا

 ؛(ص) :فرح ریغصلا عماجلا نم ةذوخأملا لئاسملل عضوو «يرودقلل

 ؛ (زر) :فرح عضوو ‹طوسبملا لصألل :(م) :فرح عضوو «هيلإ ةراشإ

 .تادايزلل



 ١ عَبطُت مل يتلا ةيادهلا حورش مهآ

 هسفن مسي ملو «رابكلا ةذتاسألا دحأ ةخسنلا هذه نم ةيادهلا سرد دقو

 يف سردلاب أدب ءاشاب صارف ةسردم يف «لوبنطسإ يف تاونس تس ةدم

 ةنس ةيناثلا یدامج خلس يف اهرخآ ىلإ ةيادهلا متخر .ه۱۱۲۸ ةنس لاوش

 نع هللا يضر : :ريخألا يف لاقو «ةساردلا ءانثأ ذل نقم ضعب عم .ه ۶

 .دافتساو دافأ نمو هیشحمو هحراشو هفلؤم

 اممو ءاهعفنأو خسنلا سفنأ نم اهدئاوفو اهيشاوحب ةخسنلا هذه نإ ًاقحو

 اهيشاوحل ةسارد عم ءاذه نم رثكأ ًافصو قحتست يهو ءاهكلام اهب رخي
 .اهرداصمو

 مامإلا دوعسلا وبأ مالسإلا خيش اهبتك «ه۷۹۷ ةخسن يشاوح 4

 هيشاوحب اهألم دقو «ه۹۸۲ ةنس ئفوتملا ءرسفملا يلوصألا هيقفلا

 .يبلج يدعس هخيش نع لقنيو «ةياغلل ةديفملا ةريثكلا ةقيقدلا

 ةخسن سفنأ اهنإ :اهنع تلق ول يتلا «ةردان ةسيفن ًةيناطلس ةخسن يهو
 .ةددعتم ووجول كلذو «تغلاب اَمل :اهيلع تفقو يتلا ةيادهلا خست نم

 1۳5 يف عقتو «يدتبملا ةيادب نتم ٌريبمت اهيف مت «ةلماك ةخسن يهو
 «ةسيفنلا يشاوحلاب ةئيلم يهو ءًاضرعو ًالوط «ةريبك اهيف ةحفصلاو «ةقرو

 رطبض عمو ءاهلقن ردصم ىلإ اهيشاوح نم ريثك وزع عم ءروطسلا نيب ىتح

 ةبتكملا اهردصمو «عئار حضاو لیمج اهطخو ءاهتاملك نم يفرح لكل قیقد

 .ادج ةمهملا خسُتلا نم يهو «لوبنطسإب ةيناميلسلا

 كلی كليم يف تمظتنا يتلا بتكلا نم» :اهفالغ یلع هطخب بک دقو
 هللا افع «هداز دوعسلا يبأب ريهشلا «قداص دمحم :ئلاعتو هناحبس هيلإ ريقفلا

 نيقداصلا عفني موي هنارفغو هوفع سابل امهسبلآو ءامهل رفغو ءامهنع



 عّبطُت مل يتلا ةيادهلا حورش مهآ ۱:1

 هلضفب ...قدص دعقم ىف نیحلاصلا هئابآ نم هفالسأ نيب هعمجو «مهقدص

 ها .(هدوجو

 ىلوت دقو «همزالمو «يبلج يدعس مامإلا ذيملت وه اذه دوعسلا وبأو

 دمحم نب دمحم همساو «ينامثعلا تختلا يتفم ناكو «هدعب ءاتفالا

 ١1/7 ةرئاسلا بكاوكلا ۳۹۸/۸ بهذلا تارذش يف امك «يدامعلا

 ۲۵۳/۲ نيفراعلا ةيده ۰۸۱ص ةيهبلا دئاوفلا ۰۲۹۱/۱ علاطلا ردبلا

 .۵۹/۷ يلكرزلل مالعالا

 هيلع ینثآ يذلا یی لقعلا داشرا :یمسملا ریسفتلا بحاص وهو

 ها ها .ًاقيقدتو ًاقيقحت اهرثكأو ءاهنسحأو ريسافتلا لجأ نم وهو :هلوقب يناكوشلا

 .عويبلا باتك لوأ نم «يتربابلل ةيانعلا ىلع ةيشاح هلو

 .ينانيغرملل ةيادهلا نم «داهجلا باتك ىلع داجمألا ةياهن :باتک هلو

 يف ًارارم ايتفلا يأ باوجلا بتكو «ةهيدبلا عيرس «نهذلا ٌرضاح ناكو

 امل ًاعبت ةيكرتلاو ةيسرافلاو ةيبرعلا تاغللاب .ةعقر فلأ ئلع رلحاو موي
 .لئاسلا هبتكي

 هتافو ةنس تبتكو «ه۹۸۲ ةنس يفوتو «ه494/ ةنس هتدالو تناكو

 يراصنألا بويأ يبأ راوجب نفذو ۹۵۱ ةنس أطخ ريسفتلا فالغ ىلع

 .ةصاخ ةساردل جاتحي اذه دوعسلا وبأ مامإلاو «لوبنطسإ يف هنع هللا يضر
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 ۱۷ ةيادهلا ثیداحآ جیرخت بک

 ةيادهلا ثيداحأ جيرخت بتک

 نسحلا يبأ نيدلا ءالع ةمالعلا مامإلل «ةيادهلا ثيداحأ جيرخت -۱

 رهوجلا بحاص «ينيدراملا ينامكرتلا نباب فورعملا «نامثع نب يلع

 .717١ص ةيهبلا دئاوفلا يف ةمجرت هل به۷۵۰ ةنس ئفوتملا «يقنلا

 ۸1/۳ ةنماكلا رردلا يف هتمجرت يف رجح نبا ظفاحلا هركذ دقو

 يف اغبولطق نب مساق ةمالعلا هركذ امك «ةيادهلا ثيداحأ جيرخت هلو :هلوقب

 .يعملألا ةينم هتلاسر ةمدقم

 راج نيدلا يلو ةبتكم نم ةروصم «ةسيفن ةيناطلس ةخسن هنم يدنعو

 يفو «ةقرو ۱۷۷ يف عقتو ءهالد9 ةنس اهخسن خيراتو «لوبنطسإب هللا

 اهفالغ لع بتك دقو «تاملك ۸ هيف ءأطسوتم ًارطس ۱۵ ةحفص لك

 ةيادهلا ثيداحأ وزع باتك) :اذكه نّيزم ضيرع يفرحب باتكلا ناونع
 ءالع ةاضقلا يضاق ظفاحلا ةمالعلا ملاعلا مامإلا خیشلا فيلأت «(اهجیرختو

 .هتمحرب هللا هدمغت يفنحلا ينامكرتلا نب يلع نسحلا يبآ نیدلا

 ىلع هیبنتلا هيف باتک اذه» :ينامکرتلا نبا ...مامالا انخیش لاق :هلوأو

 ها .«...ةالصلا باتک ةصالخلاو ةيادهلا ثيداحأ

 ؛«ةیادهلاو ةصالخلا ثيداحأ یلع ةيبنتلا» :مهضعب هاّمس انه نمو

 اهنیوانع يف رظنلاو خس عمجب باتکلا سالو
 بصن عبطل هتمدقم يف هرکذف يرونبلا فسوی دمحم خيشلا ةمالعلا امآ

 :تلق .«ةيادهلا ثيداحأ ةفرعم يف ةيافکلا» :هامس نکلو ۰۱۵ص ةيارلا

 .ةيادهلل هراصتخا مسا وه اذه



 ةيادهلا ثيداحأ جيرخت بنك ۱2۸

 يف هنع لقن دق ينامكرتلا نبا ذیملت وهو يعليزلا نأ ىلإ انه هبنأو *
 ها .نیدلا ءالع انخیش لاق :لوقبف ءًاعضوم نيتس وحن يف ةيارلا بصن
 هدقتناو الإ ًابلاغ اذه هَّحيش ركذ ام يعليزلا نأ بیجعلا نكلو :تلق

 قو :وآ «نيدلا ءالع انُخیش لهذ :اذکه هنع لوقیف لهجو هيلع بّتعو

 لهج :وآ ءانخيش نم بیجعلاو :وآ «انخیش نسحپ مل :وأ ءمهو هل

 .!انخیش فرعي مل :وأ ءانخيش دعبأ دقل :وآ ءانخيش

 ئفوتملا «ينامكرتلا نب نامثع نب دمحأل «ةيادهلا ثيداحأ جيرخت ۲

 .نامثع نب يلع مامإلا وخأ وهو ءهال55 ةنس

 مالك هل» :هلوقب۱۹۸/۱ ةنماكلا رردلا يف رجح نبا ظفاحلا هركذ دقو

 .«ةيادهلا ثيداحأ ىلع

 لوصألاو هقفلا يف ًافينصت رشع ةعبس هل » :لاق هتافنصم ركذ نيحو

 اهنم ریثکلاو «لمكي مل اهبلاغو «ةئيهلاو قطنملاو ضورعلاو ةيبرعلاو

 ئلعو «لصحملا ىلع ةقيلعتو «ریبکلا عماجلا حرش هلو «هیخال بسنُي
 ها .«نسح ٌمْظَن هلو تصالخلا

 رهاوجلا بحاص «يشرقلا مامإلل «ةيادهلا ثيداحأ ةفرعمب ةيانعلا ۳

 يدنعو ا وهو «ه١۷۷ ةنس ئفوتملا «ةيفنحلا تاقبط يف ةيضملا

 ةنس اهخسن خيراتو «ةقرو ۲۱۵ يف عقت «ةيناميلسلا نم ةف ةخسن هنم

 :فلوملا ةمدقم يف ءاج دقو ص۸

 مّلكت نَم تيأرو «...ةصالخلاو ةيادهلا باتک رهتشا دقف ۰... :دعبو»

 ةاضقلا يضاق ئوس فیعضلا نم حیحصلا ثیدحلا نبی مل ةيادهلا یلع

 يف هناحبس هللا ترختساف «كلذ بعوتسی ملو يجورسلا نیدلا سمش



 ۱:۹ ةيادهلا ثيداحأ جیرخت بک

 ؛امهیف ثیدح لک امهيف نبأ «ةصالخلاو ةيادهلا ئلع نّيباتك عضو

 .عاونألا نم كلذ ريغ ىلإ «...هلسرمو هلصتمو «هفیعضو هنسحو هحیحص

 ثيداحأ ةفرعمب ةيانعلا :ب ةيادهلا لع يذلا باتكلا تيمسو

 ثيداحأ ةفرعم ىلإ لئاسؤلاو قرطلا :ب ةصالخلا ىلع يذلاو تیادهلا

 .- ةئامعبسو يأ - نيثالث ةنس امهضييبت نم تغرفو «لئالدلا ةصالخ

 ءامسأ نم انباحصأ بتك يف عقو ام هيف تركذو ءًادرفم ًاباتك تعضوو

 امسألا بيذهت :ب هتيمسو ءانباحصأ نم مهدعب نمو «نيعباتلاو ةباحصلا
 .عوبطم ريخألا اذهو :تلق .ها .«...ءامّلعلا انباحصأ بتك يف ةعقاولا

 نب هللا دبع نيدلا لامج يعليزلل «ةيادهلا ثيداحأل ةيارلا بصن ٤-

 ضيبي نأ لبق هللا همحر يفوت دقو ءهاالا ةنس ئفوتملا «فسوی

 .فلؤملل ةمدقم عوبطملا يف هل سيل ًاضيأو «باتکلا

 ند لك جیرفت ناو هيلع نس دقو تادا ةا ف وطمس و خو
 دمحم خيشلاو «جحلا باتك رخآ ىلإ يباجنفلا زيزعلا دبع ثّدحملا ملاعلا

 هذه ایمسو «باتكلا رخآ ىلإ جحلا رخآ نم .يروفلماكلا فسوي
 .يعليزلا جيرخت يف يعملألا ةيغب :تاقيلعتلا

 «يرونبلا فسوي دمحم خيشلا ةمالعلا هتمدخو هعبطب ةيانعلاب ماقو

 ناكو «ئلاعت هللا همحر ه۱۳۹۸ ةنس یفوتملا «ننسلا فراعم بحاص

 .ه۱۳۵۷ ةنس ةمدخلا هذه نم یهتنا دق

 دمحم خيشلا ذاتسألا ثّدحملا ةمالعلا ةليضف هب ةيانعلا داعآ مث #

 عَبطو «ه۸١٤١ ةنس هعبطو «نيتطوطخمب ةلباقمو ًاحيحصت هدازو «ةماوع

 ةيارلا بصنل ةنراقم ةيثيدح ةسارد» نم هّتلیضف هّبتك ام قحلم ٍدلجم يف هعم



 ةيادهلا ثيداحأ جيرخت بیک ۱9۰

 قارعلا لهأ هقف» :باتک ًاضيأ هعم عَبطو ««يعملالا ةينمو ریدقلا حتفو

 ةينم» :باتکو «هللا همحر يرثوكلا دهاز دمحم مامإلل ««مهثیدحو

 نب مساق ةمالعلل ««يعليزلل ةيادهلا ثيداحأ جیرخت نم تاف امیف يعملألا

 .باتکلا سراهفل رخآ لماک دلجم هعمو ءاغبولطق

 مامإلل «يعليزلل ةيادهلا ثیداحآ جیرخت نم تاف امیف يعملالا ةينم ۵

 ٌسيفن ٌباتک وهو «ه۸۷۹ ةنس ئفوتملا ءاغّيولطق نب مساق ةمالعلا نّئفملا
 «ةيارلا بصن يف يعليزلا مامالا ىلع تاكاردتساو تابقعت هيفو دان

 ق ت ولع اب هقطاق ووو

 :لاق «ةيادهلا ثيداحأ جرخ نمع ملكتي وهو هتمدقم يف ءاج دقو

 مهرثكأو ًاعالطا مهعسوآ وهو «ةيادهلا ثيداحأ جيرخت يف يعليزلاكو»

 امل لوقي هنأ ريغ «ةنسلا بک روهمج نم ذخألاب هباتك هل دهش دقف ءًاعمج
 رسيتي نأ وجرأ تنكو ...٠ بيرغ حالطصا وهو بيرغ ثيدح :هدجي مل
 مامهلا نباو رجح نباك «نيرخأتملا ةمئألا لوحف نم ٍدحأل كلذ قيلعت

 هللا ترختسا رنتنیحف «كلذ نم ءيشب رفظ نمم ًادحأ دجأ ملف «ينيعلاو

 .راصتخاب ها .4...هرکذ نم هيلع علطي مل امم يل رسیت ام داريإ يف ئلاعت

 يف ٌريبك امنإ «همجح يف ريبكلاب سيل «لوادتم عوبطم باتك وهو
 .هاوتحمو هانعم

 نب میحرلا دبع نب زیزعلا دبع ةمالعلل «ةيارلا بصن ىلع تاقیلعت -۲
 دمحم خیشلا ىلع أرق «ةيفنحلا ءاهقف دحأ «يونكللا يراصنألا مالسلا دبع

 ۱۲۷۹/۸ رطاوخلا ةهزن رظني .ه۱۳۳۸ ةنس یفوتملا «يونكللا يحلا دبع

 رجح نبا مامالل «ةيادهلا ثیداحآ حیرخت بختنم يف ةياردلا ۷



 6١ ةيادهلا ثيداحأ جيرخت بك

 .-ه۸۵۲ ةنس یفوتملا «يلع نب دمحأ ينالقسعلا

 قيقحتب «ءازجا ةئالث يف ًاضيأ عبطو «نيأزج يف ًاميدق عوبطم وهو
 .لوبنطسإ يف «بابللا راد يف «ةلكت دومحم قيفوت

 صخلأ نأ بابحألا ضعب ينلأس :دعب امأ» :هتمدقم يف ءاج دقو

 لهأ هب عفتیل ؛يعليزلا نيدلا لامج مامإلل ةيادهلا ثيداحأ جيرخت باتك
 ًانسح ًاصيخلت هّتصّلف «هتبغر قفو ىلإ تردابو «هبلط ىلإ هّئبجأف هبهذم
 ژاوی رفعت نق ان نقسم الات الا دضاقم نم لدم يق ا
 ها .«وه الإ هلإ ال ءاهلك رومألا يف ناعتسملا

 انخيش نم تعمس :ةيارلا بصن ةمدقم يف يروُنبلا ةمالعلا لاق نكل

 داجأ ام رجح نبا ظفاحلا نأ :هللا همحر يريمشكلا هاش رونأ دمحم خيشلا

 هبعك ٌرْلعو «ريرحتلاو حيقنتلا يف هتعارب نم ئجري ناك امك صيخلتلا يف
 ها .صيخلتلا يف

 ةرهاقلا يف ةيارلا بصنل ٍةيطخ ٍةخسن نم ًاءزج نأ ةدئافلل انه ركذأو #
  A eو عا ۲

 ‹«هطخبو « رجح نبا ظفاحلل ةديفم ةقيقد ةيثيدح تادافإو تاقيلعت اهيلع

 03 ۰ ف

 ذاتسألا ةمالعلا ةليضف اذهب يندافأ امك «ةياردلا يف اهنم ءيش نودي مل
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 ةيادهلا ىلع ةيملعلا لامعألا ةيقب ۱۲

 ةيادها ىلع ةيملعلا لامعألا ةيقب

 هيلع تفقو وأ مجارتلا بتک يف ركذ امم

 ميهاربإ نب دمحأ نب ميهاربإل «ةيادهلا رصتخم ةيادهلا ةلالس -۱

 0000اا نونظلا فشک ىف امك ءه"607” ةئس ئفوتملا ‹ىلصوملا

 ةنس ركذي ملو «راصتخاب 55/١ ةيضملا رهاوجلا يف يشرقلا هل مجرتو

 ةينسلا تاقبطلا ىف هتافو لعجو ۰۸۷ص مجارتلا جات ىق هعباتو «هتافو

 .ملعأ هللاو .أطخ هلعلو «!؟ه ٥٦۰ ةنس ۱

 نب دمحم نب رمع يزابخلل لمکت ملو «ةیادهلا ىلع ةيشاح ۲

 یهو ءه“١9 ةنس یفوتملا «هقفلا لوصأ ىف ىنغملا بحاص «رمع

 جات ۰1۸/۲ ةيضملا رهاوجلا يف امك ءاهب سانلا عفتناو «ةروهشم

 .90١١ص ةيهبلا دئاوفلا ۲۲۱ص مجارتلا

Eحاکنلا ىلإ هيف لصو «يرودقلا رصتخم یلع ةيادهلا دئاوز » 

 ةنس ئفوتملا «يسوسلا نباب ريهشلا ءرصن نب يلع نيدلا رون مامإلل
 لمتشا يتلا عورفلا ركذ نمضتي هنإ :لاقو «يشرقلا هطخب هآر ,ءه5

 رهاوجلا يف امك ۰ «يرودقلا رصتخم هنمضت امع ًادئاز ةيادهلا باتك اهيلع

 ۰۲۱۰ ص مجارتلا جات 55/1 ةيضملا



 ۱۳ ةيادهلا ىلع ةيملعلا لامعألا ةيقب

 یفوتملا «يونوقلا دمحآ نب دومحمل فیادهلا دئاوف يف ةلمکتلا -5

 ةيشاح ذخأ هنأ اهيف هلمعو ۲۸۹ص مجارتلا جات يف امك ه۷۷۷ ةنس

 :اهامسو «ةيادهلا رخآ ىلإ اهلمکو «ليلق لبق اهرکذ مدقتملا يزابخلا
 .۲۰۳۳ /۲ نونظلا فشک يف امك .دئاوفلا ةلمكت

 نب ركب يبأ مامالل «ةيادهلا ىلع حرش «ةيفنحلا عورف يف حضوألا ۵

 يشرقلا هيلع فقو دقو «هتافو ةنس ركذُت ملو «يروباسينلا دمحم

 يف «ةيادهلا ىلع وه :لاقو ۰۱۰۷/۶ ةيضملا رهاوجلا يف امك ء(هالالدت)

 .۲۰۲/۱نونظلا فشك ۳۳4ص مجارتلا جات «نيدلجم

 هرق ةبتكم يف هنم ةخسن ۷۷۹/۱ (تيبلا لآ) لماشلا سرهفلا يف اوركذو

 حتفلا يبأ نب دمحم :فلؤملا اومسو «(57) لوبنطسإ يف «هداز يبلج

 .ركب ابأ يروباسينلا

 «يطالخلا يسوراقلا نسحلا نب دمحم نب يلعل «ةيادهلا حرش 1

 ۰۱۰۱/۳ ةنماكلا رردلا يف امك ۷۰۸ ةنس ئفوتملا «يباكرلاب بقلملا

 ۰۲۰۳/۲ نونظلا فشكو ۰۱۲ 5ص ةيهبلا دئاوفلاو

 نب يلع نب قاحسإ رهاظلا يبأ نيدلا مجنل «ةيادهلا ىلع ةيشاح ۷
۳۷ 

 دئاوفلاب ةنوحشم يهو «نیدلجم يف .ه۷۱۱ ةنس یفوتملا «ئيحي

 ةيده ۰44ص ةيهبلا دئاوفلا ۳۱۸/۱ ةيضملا رهاوجلا يف امك «ةسيفنلا

 ۰۲۰۱/۱ نیفراعلا

 ةنس یفوتملا «يزارلاب ریهشلا ناضمر نب دمحمل «ةيادهلا حرش ۸

 .۱8۲/۲ نیفراعلا ةيده يف يدادغبلا هرکذ ءها١



 ةيادهلا ىلع ةيملعلا لامعألا ةيقب ١6

 نسحلا يبأ نب نامثع نب دمحم نيدلا سمشل «ةيادهلا حرش -4

 ۷۲۸ ةنس یفوتملا «يريرحلا نباب فورعملا «يفنحلا يراصنألا

 ةيادهلا ىلع قلع یتح مو «ةيادهلا اهنم .تاظوفحم ةدع هل تناكو
 .187ص ةيهبلا دئاوفلاو 079/4 ةنماكلا رردلا يف امك ءًاحرش

 ئفوتملا «يراخبلا دمحأ نب زيزعلا دبع مامإلل «ةيادهلا حرش -۰
 ناكو «حاکنلا باتك ىلإ هيف لصو «يودزبلا لوصأ حراش ءهالا“ ٠ةنس

 رهاوجلا يف امك «ةياردلا جارعم بحاص يكاكلا هذيملت نم لاؤسب هعضو

 .٤٠ص ةيهبلا دئاوفلاو ۰۱۸۸ ص مجارتلا جاتو ۹/۲ ةيضملا

 نب نامثع نب دمحآ نیدلا جاتل لمکی ملو «ةيادهلا حرش -۱

 یفوتملا .يرصملا يفنحلا ينامکرتلا نباب فورعملا «ينيدراملا ميهاربإ

 .۲۵ ص ةيهبلا دئاوفلاو ۰۱۱۵ ص مجارتلا جات .ه۷46 ةنس

 يلع نب ميهاربإ قحلا دبع نبال .لمکی ملو تیادهلا حرش -۲
 بهاذمو ناثالا هحرش نّمض «ه٤٤۷ ةنس ئفوتملا «يقشمدلا يطساولا

 ۰۹۰ ص مجارتلا جات ۰٩۳/۱ ةيضملا رهاوجلا فلسلا

 يسيقلا رداقلا دبع نب دمحأ نيدلا جاتل «ةيادهلا ىلع قيلعت ۳

 ۰۱۷۹/۱ ةنماكلا رردلا يف امك ءهال54 ةنس ئفوتملا «يفنحلا

 يسوطرطلا دمحأ نب يلع نب ميهاربإ نيدلا مجنل «ةيادهلا حرش - 4
 اذه عقيو ۷۵۸ ةنس ئفوتملا «ةيسوسرطلا ئواتفلا بحاص «يفنحلا

 نونظلا فشك يف امك «فیرش يبأ نبا هركذ «تادلجم ةسمخ يف حرشلا

 يف ةمجرت هلو ۰۱۱/۱ نيفراعلا ةيده يف يدادغبلا هركذو ۲

 ۰۱۰ ص ةيهبلا دئاوفلا



 6١ه ةيادهلا ىلع ةيملعلا لامعألا ةيقب

 «نامثع نب دمحم حيلملا يبأل «ةيادهلا لئاسم ديرجت يف ةياعرلا 6

 نونظلا فشك يف امك ءهالال4 ةنس ئفوتملا «برقألا نباب فورعملا

 .558ص مجارتلا جات رظنيو ۲

 لالج خيشلل «راصتحاب ةيادهلا ىلع تكن يهو «ةيادهلا نأشب ةيانعلا 7

 .5/8١ص مجارتلا جات -ه۷۹۳ ةنس ئفوتملا «ينابتلا فسوي نب دمحأ نيدلا

 ةنس ئفوتملا «يضيرعلا رمع نب نيسحلا «ةيادهلا ىلع ةيشاح -۷
 ٠١١/۲. رطاوخلا ةهزن .ةنس ۱۳۰ براق ىتح رّمُع دقو ص۸

 تاكن :اهامس ءًادلوم يديمحلا يدنقرمسلل «ةيادهلا ىلع قیلعت -۸
 «(ه885ت) حتافلا دمحم ناطلسلل اهبتك ةرصتخم يهو «ئرولا رقحأ

 .۲۰۳۸/۲ نونظلا فشك رظني «فقولا باتك ىلإ اهيف لصو دقو

 نب ايركز نب ئفطصم نيدلا حلصمل «ةيادهلا حرش ةياردلا داشرإ 4

 عماللا ءوضلا يف امك ۸۰۹ ةنس یفوتملا «ينامرقلا شمغود يآ

 .۲۰۳۲/۲ نونظلا فشكو ۵

 «ةياهنلا ةياهن ةمدقم يف (ه۸۹۰ ت) ييلحلا ةنحشلا نبا مامالا هرکذو

 ٌنَسَح هنأ تربخآ ًاحرش ةيادهلا حَرشو» :لاق هیرصاعم نم ناك هنأ رکذو

 ها .«نآلا ىلإ هنم ءيش ىلع فقآ ملو ؟ال مأ لماک وه له يردآ الو

 ؛يناجرجلا دمحم نب يلع فیرشلا دیسلل «ةيادهلا ىلع ةيشاح -۰
 ۱۲۵ص ةيهبلا دئاوفلاو ۰۳۲۸/۵ عماللا ءوضلا يف ةمجرت هل ء(ه7١81ت)

 تءاج «موصلا رخآ ىلإ «ةقرو ۸۱ يف .هطخب ةعطق اهنم يدنعو «هل اهارگذو

 :اهفالغ ىلع بتکو «(وباق بوط ٩۱۳ مقرب) ةيادهلا نم ٍةليمج ةخسن ىلع

 .كرابملا هطخب اهنم بارعإو ءاهحيحصتو ءاهلك ءازجالا ةيشاح



 ةيادهلا ىلع ةيملعلا لامعألا ةيقب 65

 نيدلا رصان يلع نب دمحم يدادرلا نبال «ةيادهلا ىلع ةيشاح ۱

 ۰۱۸۲/۲ نيفراعلا ةيده .ه۹١۸ ةنس ًاباش ئفوتملا يرصملا

 دمحم نب ركب يبأ نيدلا يقتل «ةيفنحلا عورف نم ةيادهلا حرش -۲
 عاجش يبأ نتم حراش ريهشلا «يعفاشلا ينيسحلا ينصحلا نمؤملا دبع نبا

 ةيده ۲ نونظلا فشك .ه۸۲۹ ةنس یفوتملا «ةيعفاشلا هقف يف

 .ررحي .ةيعفاشلا ءاهقف رابك نم هنأ عم اوركذ اذكه 2775/١ نيفراعلا

 فورعملا «يودكينلا يمورلا سيردإ نب بوقعيل «ةيادهلا حرش -۳
 2385/٠١ عماللا ءوضلا يف امك ۵۸۳۳ ةنس ئفوتملا .بوقعی ارق :ب

 .۵ 11/۲ نيفراعلا ةيده

 ةنحشلا نبا مامإلا هركذ «يرحبلا نيدلا ءالعل «ةيادهلا حرش - 6

 .هتمجرت ىلع فقأ مل :لاقو «ةياهنلا ةياهن ةمدقم يف (ه۸۹۰ت) يبلحلا

 هلبق نم حورش بلاغل عماج حرش هنأب هفصوو «حرشلا ئلع فقو هنكل
 .هعالطا ةرثك ىلع لاد وهو «حورشلا ريغ نم تامهملو

 وعدملا «دمحأ نب دمحم نيدلا بحمل «ةيادهلا ىلع ةيشاح 6

 نيفراعلا ةيده يف امك ۸۵۹ ةنس یفوتملا «يفنحلا يئاطخلا هداز انالوم

۱۲ 

 «كفّنصمب فورعملا يماطسبلا دمحم نب يلعل «ةيادهلا حرش -7

 ةينامعنلا قئاقشلا ۰۱۹۲ ةيهبلا دئاوفلا يف امك ءه/1/5 ةنس یفوتملا

 حرش يف لاطأ رصتخم حرش وهو 2705/7 نونظلا فشک ۱

 .عيبلا باتك ىلإ دصاقملا يف زجوأو «ةجابيدلا



 ۱5۷ ةيادهلا ىلع ةيملعلا لامعألا ةيقب

 نبا اشاب نانس فسوی یلوملل «ةيادهلا نم ةراهطلا لوأ ىلع حرش -۷

 ةيهبلا دئاوفلا ۸۹۱ ةنس یفوتملا ءاشاب ناتسب ریهشلا «كيب رضخ

 ۳ ۳/۲ نونظلا فشک ۰ ۲۲۸ص

 لضفأ نب نیدلا دیمح خیشلل «لمکت ملو «ةيادهلا ىلع ةيشاح -۸

 .54ص ةيهبلا دئاوفلا ىف امك ۰۹۰۱۸ ةنس یفوتملا «ینیسحلا نیدلا

 كرابم نب دمحم هللا دبع يبأ مامالا خیشلل «ةيادهلا حرش ةياردلا 4

 هحرش ىف هركذ .ه۹۲۸ ت يورهلا نيعمب بقلملا ءدمحم نب هاش

 .۲۲۹/۲ نيفراعلا ةيده ۰۲۰۳۸/۲ نونظلا فشك «رانملل

 نب دمحأ اشاب لامك نبا ئلوملل لمكي ملو «ةيادهلا حرش ۰

 ةاكزلاو ةراهطلا باتك ىلع حرش وهو .ه۹6۰ ةنس ئفوتملا «ناميلس

 دئاوفلا ۲۰۳۷/۲ نونظلا فشك عویبلاو حاكنلا ضعبو جحلاو موصلاو

 تاقبطلا يف ةيلاع ةمجرت هل «ةيادهلا يشاوح :اهامسو ۰۲۲ص ةيهبلا

 .حرشلا اذه هل ركذو ۰۳۵۵/۱ ةينسلا

 دمحأ اشاب لامك نبا ئلوملل «ةيادهلا نم جحلا باتك ىلع حرش -۱

 امك «ةريبك ةعطق يف «ديفم حرش وهو «ه٠414 ةنس ئفوتملا «ناميلس نب

 .۲۱ص ةيهبلا دئاوفلا ۲۰۳۷/۲ نونظلا فشك يف

 تاكاردتسا) اشاب لامك نبال ةيادهلا حرش ىلع بيبللا بيغرت -۲

 هلأ نمحرلا دبع :اهفلؤم مسا ةقيلعت يهو «(اشاب لامك نبا حرش ىلع
 نونظلا فشك يف امك «يناثلا ميلس ناطلسلا ىلإ هادهأو «يكملا مرحلا يف

۰۳۹/۲ 



 ةيادهلا ىلع ةيملعلا لامعألا ةيقب 10۸

 ؛یفطصم نب دمحم نيدلا ييحم یلوملل «ةيادهلا ىلع قيلعت ۳

 نونظلا فشك «ه١١۹ ةنس ئفوتملا «يشحملا هداز خيشب فورعملا

۸/۲ . 

 «هداز يربك شاطب فورعملا یفطصم نب دمحأل «ةيادهلا حرش 6
 ۰۳۲۵ ص ةينامعنلا قئاقشلا هباتك يف هسفنل مجرت «ه957/ ةنس ئفوتملا

 5١75/57. نونظلا فشك بحاص حرشلا اذه هل ركذو

 نب یفطصم نيدلا حلصم خيشلل «ةيادهلا لئاوآ ىلع ةيشاح 0

 ركذ يف موظنملا دقعلا يف امك «ه979 ةنس ئفوتملا «يرورسلا نابعش

 هيفف 2779/7 نونظلا فشك رظنيو ۰۳۵ص هتمجرت يف مورلا لضافأ

 .ررحب «بتکلا ركذ يف لخادت

 برعب ریهشلا «دمحم نب دمحم یلوملل «ةيادهلا ىلع ةيشاح 1
 موظنملا دقعلا ءةنس نوسمخ هلو «ه ۹14 ةنس ًاقرغ یفوتملا «هداز

 نأ ۰۹/۷ مالعألا يف يلكرزلا رکذو «(نايعألا تایفو عم ط) ۲

 .رشاع ةبتكم يف ةيشاحلا هذه نم ةخسن

 ركذلا قباسلا (ه559ت) دمحم نب دمحم هداز برع یلومللو ۷

 هل رسيتي ملو «هبتك يشاوح يف يهو «ريدقلا حتفو «ةيانعلا ىلع ةيشاح

 .بيترتلاو عمجلا

 نيدلا ءالع هداز يلانقل «ةيادهلا نم ةيهاركلا باتك ىلع ةيشاح ۸

 «يئانحلا نباو «يلانحلا نباب فورعملا لا رمآ دمحم نب يبلج يلع

 «ةيفنحلا تاقبط بحاص .به۹۷۹ ةنس ئفوتملا «يمورلا «هداز يوانحو

 ۷٤۸/١. نيفراعلا ةيده ۰۱۷ص موظنملا دقعلا يف امك



 ۱0۹ ةيادهلا ىلع ةيملعلا لامعألا ةيقب

 ةنس یفوتملا «ينوتيزلا مساق نب يلعل ءةيادهلا یلع قيلعت -۹

 . ۸/۱ نيفراعلا ةيده ۳۱۳۷/۳۲ نونظلا فشک ..ه ۹

 «يلکربب فورعملا «يلع نب دمحم یلوملل یا دهلا یلع قیلعت -۰

 ۰۲۰۱۳۹۱/۲ نونظلا فشک ۰ه۹۸۱ ةنس یفوتملا

 يلع يديس نب نمحرلا دبع یلوملل فیادهلا ىلع قیلعت ١
 ىلع يدنفآ يدعس يشاوح عماج وهو ۹۸۳ ةنس یفوتملا .يسامالا

 نیفراعلا ةيده ۰۲۰۳/۲ فشک ىف امك «بدألا بیغرت :اهامس « ةيانعلا

 ١/.

 بيبح زيزعلا دبع نب دمحم ديعملا نبال ءةيادهلا ىلع قيلعت -۲

 .ه۹۸۳ ةنس یفوتملا «ماشلا قشمدب يتفملا «يشعرملا ينوتكبلا يرداقلا

 ٠٠٤/۲. نيفراعلا ةيده

 «فسوي ئلوملل «ةيادهلا نم اياصولاو ةيهاركلا باتكل حرش -۳
 دقو «ه94/7 ةنس یفوتملا «مورلا لضافأ ةلجأ نم نانس ئلوملاب رهتشملا

 .٠44ص موظنملا دقعلا «نيعستلا ىلع فانأ

 فسوي نيدلا رون دمحم هداز زرك يراص ئلوملل «ةيادهلا حرش -5
 ةيده يفو ۲۰۳۷/۲ نونظلا فشك ءه٠494 ةنس ئفوتملا «هللا دبع نبا

 .ه۹۳4 ةنس هتافو ركذ ۵1۵/۲ نيفراعلا

 يلاب نب قنم يلعل «ةاکزلا باب ىلإ «ةيادهلا ىلع ةيشاح 0
 ۰۲۱۵/4 مالعألا ۲۰۳۷/۲ نونظلا فشک .ه۹۹۲ ةنس یفوتملا



 ةيادهلا ىلع ةيملعلا لامعألا ةيقب ۱1۰

 یفوتملا «ینامرقلا دمحم هداز اباب یلوملل «ةيادهلا ىلع قیلعت - 7

 .۲۰۳۷/۲ نونظلا فشک ىف امك .ه۹۹6 ةنس

 هیقفلا ءهّللا دبع نب ضوع يوهيئالعلل «ةيادهلا ىلع ةيشاح -۷

 . 1/١ نيفراعلا ةيده .ه ٤ ةنس ئفوتملا «هيليإ مور رکسعب يضاقلا

 نیدلا دامع نب هللا رصن نب نیدلا هیجول «ةيادهلا ىلع ةيشاح -۸

 41۲/6 رطاوخلا ةهزن ه۹۹۸ ةنس یفوتملا «يتارجكلا يولعلا

 فورعملا « دمحم نب میلحلا دبع یلوملل «ةيادهلا یلع قیلعت 4

 ةيده ۰۲۰۳۷/۲ نونظلا فشک .ه۱۰۱۳ ةنس یفوتملا .هداز ىخأب

 .۵۰/۱ نیفراعلا

 ضئاف دمحم يتفملا نب ميعن دمحمل «ةيادهلا ىلع ةيشاح -۰

 ئفوتملا ءادلجم رشع ةعبرأ يف «يروبنوجلا مث «يدوألا يقيدصلا

 يف رصقي ال هّنيم ولع عم ناك هنكلو «ةنس ةئام ىلع یبرآ دقو ءه

 85١/9. رطاوخلا ةهزن .فينصتلاو سيردتلا

 دبعب فورعملا «يغاب هرقلا رابجلا دبع نب دمحمل «ةيادهلا حرش ١

 نيفراعلا ةيده .ه۱۰۳۳ ةنس یفوتملا «لوبنطسإ ىف ىضاقلا «هداز رابجلا

۷/۲ 

 «دمحم ريب نب یفطصم هداز يمزعل «ةيادهلا ىلع ةيشاح 5

 .۳۹۰/ 5 رثألا ةصالخ ۰18۰/۲ نيفراعلا ةيده ء«ه١٠١ 5٠ ةنس ئفوتملا



 5١ ةيادهلا ىلع ةيملعلا لامعألا ةيقب

 «يريمشكلا يفنحلا نسحم دمحم ةمالعلل «ةيادهلا ىلع قیلعت -۳

 ئفوتملا «ةيادهلا ىلع ةقيقد تاقيلعتو «ةقينأ تاقیقحت هل ءوشكب روهشملا
 ۸۲۵/٩ رطاوخلا ةهزن .ه14١١ ةنس

 نب هللا لهأ خيشلا ريبكلا ةمالعلل «ينانيغرملل ةيادهلا رصتخم - 6

 ةنس وحن یفوتملا «يتلهبلا يفنحلا يرمعلا نيدلا هيجو نب ميحرلا دبع
 هه ۷

 اهلئاسم لوصآ تبختناو «هقفلا ةياده ترصتخا دقو» :هلوآ يف لاق

 شتناو رثکو «هعویش عقوو «هعوقو اهنم عاش امو ؛اهلئالد نم رکذ امو
 يبأ مظعألا مامالا بهذمل ناهربلا َنيهارب اهب تقحلأو ءرَدّنو لق ام ال
 رطاوخلا ةهزن نم ها .«ناقتإلاو ناقيإلا ةبلط هب عفتنیل ؛نامعنلا ةفينح
“/0,. 

 نونظلا فشك يف امك «هللا ءاطع ئلوملل «ةيادهلا یلع قيلعت 4

 .هتافو ةنس ركذي ملو ۲

 يلع نب میحرلا دبع يضاقلل «ةیادهلا حرش ةياردلا ةدبز 57
 عم ًابلاغ ينيعلا حرش ةيانبلا نع هيف لقنو «هتافو ةنس ركذُت ملو «يدمالا

 .91۲/۱ نیفراعلا ةيده ۰۲۰۳۷/۲ نونظلا فشک .ريسي صقنو ةدايز

 .۲۰۳۸/۲ نونظلا فشک يف اذكه .ةيادهلا حورش بابللا -۷

 نييبت ىلع يبلَشلا ةيشاح نم «يناغمادلل .ةيادهلا ىلع ةيشاح ۸

 ۰۱۸/۱ قئاقحلا



 ةيادهلا ىلع ةيملعلا لامعألا ةيقب ۱۲

 ۰۹۲۳/۱ نونظلا فشک .ةيادهلا حورش نم رایخألا ةضور 4

 ۲۰۳۸/۷۲ يف هرکذو

 ءةيناميلسلا ةبتكملا يف «ةيادهلا حیشوت يف ةياردلاو ةياورلا رحب -۰
 .يدنفآ دمحم هداز يضاقل ۲۰۸(۰) لوبنطسإب

 هیقفلا ثدحملا ةمالعلل يادهلا تاصیوع لح يف ةياردلا میظنت ١

 نم «يشيدالغنبلا يبن مالغ نب يلع رکاش نب دمحآ ريذن نب نسحلا يبآ

 ءاج امك «هللا همحر «ينامثعلا دمحآ ریبشو «يندملا دمحآ نیسح ذيمالت

 .هتافو ةنس رکذی ملو ۰۲۰ص ةيانعلا هب يغبني ام :يف

 نب يلع ریمآ دیسلل «ةيودروألا ةغللاب ةيادهلا حرش ةيادهلا نيع -۲
 كرتيو «لیلدلا عبتی ناك يدابآ حیلملا ينيسحلا يونكللا يلع مظعم

 ءخوسنم ريغ بهذملل ًافلاخم ًاحيرص ًاصن ةلأسملا يف دجو اذإ دیلقتلا

 ۰۱۱۹/۸ رطاوخلا ةهزن .ه۱۳۳۷ ةنس یفوتملا

 ةغللاب «تادلجم ةينامث يف «ةيادهلا حرش ةيادهلا فرشآ -۳

 رهزآ ءالضف نم «يدنهلا يدوركسلا دمحآ لیمج انالومل «ةيودروألا

 ۰۱۳۷ص ةيانعلا هب يغبني ام :يف هركذ .دنبويد مولعلا راد دنهلا

 يتلا يفنحلا بهذملا يف ةيفالتخالا لئاسملا يف حجارلا لوقلا "5

 راد ةعماج يف «ينامعنلا رداق مالغ يتفملا «ةيادهلا يف ينانيغرملا اهركذ

 ةلأسم ۸۱۷ هيف عمج دقو .نیدلجم يف وهو «كتخ ةروكأ «ةيناقحلا مولعلا

 ةمئأ ضعب نع ًالوقن لقن مث «فالخلا ينانيغرملا اهيف ركذ امم ةيهقف

 .اهيف لوقلا نم حجارلا نایب يف بهذملا



 ۱۳ ةيادهلا ىلع ةيملعلا لامعألا ةيقب

 مام باتک نم ةرس 1 ۰ امالل ةيادهلا باتک نم ةرسالا هقف ماكحأل ةيهقفلا طباوضلا "6
 .یرقلا مأ ةعماج «خيش دمحم ةماسآ اهدعآ ریتسجام ةلاسر «ينانيغرملا

 دیجملا دبع «فیادهلا باتک نم ةجرختسملا ةيهقفلا دعاوقلا "ه7

 ةيمالس الا ةعماجلاب ثیدحلا مولع يف صصختلا مسقب ثحابلا «يناجزوجلا

 ةيقورافلا ةبتكملا يف «ةحفص ۱7۷ يف عبط «دنهلا يف «دنبوید مولعلا راد
 ًالاثم راصتخاب ركذو «ةدعاق 570 هيف عمج دقو «ناتسناغفأ يف رواشب يف

 .ةيادهلا يف ةيهقفلا باوبألا نيوانع یلع اهعزو دقو ءاهنم لكل

 طباضلا نيب زييمتلاو ريرحتلل جاتحي هنكلو «كرابم هج وهو :تلق
 .اذه ريغو ليلعتلاو ةدعاقلاو

 صصخت يف روتكد ًذاتسأ وهو «ءالضفلا ءاقدصألا ٌدحأ مَمج دقو -۷
 8 هلك ةيادهلا باتك نم يهقف طباض 50 نم رثكأ عمج هقفلا لوصآ

 9 ۰ و

 .ةعابطلا ديق اذه هلمعو «مجعملا فورح ىلع اهل

 لصتی امو اهيشاوحو ةيادهلا حورش نم هعمج يل رسيت ام اذه #

 ((۱۲۰) ًالمع نيرشعو ةئام تغلب دقو «ةعونتم ةيملع لامعأ نم كلذب
 .ملعأ هللاو هیلع فقأ مل امم اهريغ كانه نأ كش الو

 3 د6 د6 اعدام



 قيقحتلا يف ةدمتعملا ةيادهلا باتكل ةيطخلا خش ۱۹

 سر و 2م

 قيقحتلا يف ةدمتعلا ةيادحلا باكل ةيظحللا خسنلا

 راصتخاب املاح فصوو
 نم ةريثك ًاخسن هدنع نأ ۵۳۸/۱۳ ةيانبلا يف ينيعلا حرص دقل

 باتك ْحَسْتل قراوف ةيانبلا نم ةريثك عضاوم يف ينيعلا ركذو «ةيادهلا
 .ةيادهلا حارُش نم هريغ نع قراوفلا هذه لقني ًانايحأو «ةيادهلا

 «ةيادهلا باتكل ةريثك ةيطخ احس يل رسيو «ئلاعت هللا ينمركأ دقو

 دعو ودع تابتكم نم ةريثك خست نم ةاقتنم ةخسن نيعبس نم رثكأ تغلب
 بلاغلا قافتالا عمف هلك اذه عمو «ىنعمو ةروص خلا سفنأ نم اهنم ٌرفاو

 اهدئاوف اهنم ٍةدحاو لكلف ءئرخأ نع ةخسُن ينغُت ال هنإف خسنلا نيب
 ةردان ةيلاخ دئاوفب اهل هبوب ال ةخيدت درفت دق لب «ةّمَجلا اهایازمو ءةضاخنلا

 .اهريغ يف اهدجت ال هطّبض وأ هحرش وأ ققحملا صنلا ةحص صخت

 «قدع عاونآ ىلع اهیلع تلصح يتلا ةيطخلا خلا هذه عيزوت نکمیو

 :يلاتلا وحنلا یلع كلذو «اهرابتعاو اهتدئاف بسحب

 .ةيادهلل میلسلا حیحصلا لماکلا صنلا تابثإ يف ًادج ةمهم ْخَسُ ١-

 ءاهتاملك نم فرح لكل طبض «ةيادهلا صن طبضب تّمتها خس ١-

 .امهنيب وه ام اهنمو ‹«طقف لكشملل وأ

 «(لاق) :ظفل يدتبملا ةيادب نم ٍةلمُج لك لوأ يف اهيف تبثأ خس ۳
 دنا تاس اغ ادع نإ تح



 ۱٥ قيقحتلا يف ةدمتعملا ةيادهلا باتكل ةيطخلا حمل

 ةيادب نتم نم ةلمج لك ةيادب يف تامالع عضوب تمتها خس -4
 اهقوف میضو :يرودقلا نم تناك نإف «ةلمجلا كلت ردصم ىلإ ريشُت يدتبملا
 عضو :ريغصلا عماجلا نم تناك ناو «يرودق :بّتك وأ «(ق) فاق فرح

 تادايزلا نم تناك نإو «ریغصلا عماج :بّک وأ ۰(ص) داص "فرح اهقوف

 نم عقيف اذه عمو «تادايز :بتك وأ «(ز) ياز فرح اهقوف عضو :امهيلع

 .تبثتلاو دکأتلا نم دب ال اذلو .كلذ يف أطخلا ةريثك ًانايحأ خال

 اذه ءهقوف رمحأ طخ عضوب ؛يدتبملا ةيادب نتمل ٌزيبمت اهيف خسُن ۵

 تاملکلاو لئاسملا يف خلا نيب امیف لیلقلاب سیل ٍتوافت دوجو عم

 .هنم ةجرخملاو «نتملا نم ةلخدملا
ag 

 تقلع ةيلاغ دف دئاوفو «ةيادهلل حرشو شاوح اهيف خس ا

 .اهتيعونو اهتلقو اهترثك يف خَسسلا نيب ًادج ةتوافتم يهو ءاهيلع

 م ىلا يف ۾

 ذيملت ةخسن اهيلع تفقو ةخسن مدقأو مدقلاب تزّيمت خس ۷

 .اذكهو به 1۰۹ خيراتب ئرخأو .ه6٠1 خيراتب يهو «فلؤملا

 «مهيسردمو ةيفنحلا ءاهقف رابك نم ءاملع اهم هنأب رّيمتت خس ل

 .ةردانلا دئاوفلاو یشاوحلاب اهوولمو «ةيادهلا صن ةع اوقلعَو اوك

 حَسن نيب ةمهم قراوف اهفارطأ ىلع اهكالم عضو نأب تزيمت خس -4 فوت رک و سو ا ول اب 53

 دافأ اذهو .ه۱۰۳۸و ۰۷۳۸ ةخسن لثم «اهیلع اوعلطا ىتلا ةيادهلا

 .اهل حًّحصملا 0 صنلا تابثإو ةيادهلا ةمدخ يف ًادج

 لك ةيادب يف تلعجو ءةيادهلا صن : فلق ادع تها خس ٠-

 مهف يف ًادج تدافأ ًاضيأ هذهو «كلد ىلع لدت ةمالع هنم ةرقفو ةلمج

 .هريقفتو هعيزوتو «صنلا



 قيقحتلا يف ةدمتعملا ةيادهلا باتكل ةيطخلا حسا ۱۹1

 ءارزولا وأ نیینامثعلا نیطالسلل ةادهم ةياغلل ةسيفن خس ١

 اهوفقو دق «خسنلا كلتل مهتيفقو صوصنو مهژامسآ اهیلعو «مهوحنو

 نم اهیف جت خَسْللا هذهو «مهریغ مساب وأ «مهمساب ةصاخ تابتکم یلع

 ردانلا الإ رابکلل یدهب ال ذإ ءاهريغ يف هدجت ال ام ةيلاغلا دئاوفلاو ایازملا

 .ةديمحلا مهراثآو «ةديجملا مهرخافم نم خسْنلا هذهو «سیفنلا

 اهن ةحص عم حضاولا عئارلا لیمجلا اهطخب زاتمت خس -۲
5 0 1 7 
 .اهنع ةلوقنم ةليصأ ىرخأ خسنب اهتضراعمو اهتلباقم متو ءاهطبضو

 دئاوف اهيف نكلو ءاهيف دهری دقو «هكاردإ بعص اهطخ خست ۳

 .اهريغ ىف اهدجت ال ةليلج

 لوألا فصنلا اهنم دجو خسُنو «ةصقان ريغ ةلماك خست كانه 6 0 وف ی یه د م و

 نم اهردق فلتخي ةعطق اهيف خسن اهنمو «طقف يناثلا فصنلا اهنمو « طقف

 .قالطلاب أدبت ىتلا ةخسنلاك «ةياغلل ةسيفن اهنكل ةيادهلا

 اهلف «ةلماكلا ريغ خسنلا نأش نم ادبآ لقب ال هنأ ىلإ انه رظنلا تفلأو
 .اهريغ ىف دجوي ال ام اهيف دجت دقو ءاهتدئافو «ريبكلا اهنأش

 ةسيفنلا ةريثكلا خشلا هذه لك دوجو عم هنأ ىلإ ًاضيأ انه هبنأو *

 تاعبط يف ٌةتبثم ةقرفتم لمجو تاملك كانهف ءاهّتعمج يتلا ةعونتملا
 دقو «يدنع يه يتلا خلا هذه لك يف اهيلع فقأ مل «ةميدقلا ةيادهلا

 ۶ 1 ۷ 3 4 ١

 يف اهنم لک ىلإ تهبنو .اهب همامتلو ءاهيلإ هتجاحل ؛صنلا يف اهتبثأ

 .هيبنتلا عم لاحلا ءاضتقال ؛ةیشاحلا يف اعض ًانايحأو ءاهعضوم

 مهنأ كش الو «رابك ءاملع اهَّمَدَخ تاعبط يه ةميدقلا تاعبطلا هذهو

 فوقولا انل رسيتي مل «مهدنع ةدمتعم ةيطخ خسُن ىلع اهجارخإ يف اودمتعا



 ۱3۷ قیقحتلا يف ةدمتعملا ةيادهلا باتکل ةيَّطَحلا خم

 رهظیو «ةصاخ ةيانع اهحبحصت يف اتتعا دقو ءاهنم ةرثاكلا ةرثکلل ؛اهیلع

 يف دادزیو «مهتقد نم ثحابلا بجعتيل هناو «مهملع ٌريبك اهلالخ نم
 .رهزألا ءاملع نم یمادقلا نیححصملا لاثمآ كلذو مهلالجاو مهرابكإ

 تاعبط يف تادایز دوجو نم «هيلإ تهبن ام بارغثسا عفدی اممو
 دوجو ىلإ هبنی ةديدع عضاوم يف ةيارلا بصن بحاص دجت كنآ «ةيادهلا

 يف الو «خس نم يدل امیف اهیلع فقأ مل ينكل «ةيادهلا خست يف تادايز

 .۳۹۲ ۰۳۹۸/۶ ةيارلا بصن لاثمك رظني «ةيادهلا تاعبط

 «ريدقلا حتفو «ينيعلل ةيانبلا يف ةديدع عضاوم يف لاحلا كلذكو

 .نايبلا ةياغو ةياهنلاك ةطوطخملا ةلوطملا ةيادهلا حورش يف اذكهو

 اهفالتخاو «ةيادهلا خسُت ددع يف تداز يتلا بابسألا مهأ نمو

 هسرد يسرد باتک ةيادهلا باتك نأ :ةفلتخم عضاوم يف اهنيابتو اهرياغتو

 ذمو «ةفلتخم ةعساش دالب يفو «بالطلا فالآ هرَضَحو ؛ًریثک ءاملعلا

 .خسنلا فالآ نينسلا تائم ربع هنم تخسنتسا دقو «ةقرفتم ىرقو ةريثک

 ءًادج ٌميدق عوضوم حاولا باتكلا حس فالتخا عوضوم نإف اذكهو

 .رشبلا عّبطب يعيبط ٌرمأ وهو «مهسفنأ نيفلؤملا نمز ذنم وه لب
 فوقولا يل رسيتي ملف :اهدوجوو ينانيغرملا فلؤملا ةخسن نع امأ #

 جات مامالا :اهيلع فقو نممو ءاهيلع فقو نم ىلع تفقو ينكلو ءاهيلع
 همحر فّتصملا بك :هحرش ةمدقم يف لاق دقف «ةيادهلا حراش ةعيرشلا

 مجن مامالا خيشلل امهو «نيتيبلا نيذه هطخب قالطلا باتك رخآ يف هللا
 :هنارفغب هللا هدّمخت «ه ٥۴۳۷ ةنس ئفوتملا دمحم نب رمع يفسنلا نيدلا

 اهقالطنا ناوهلا راد ىلإ نوهو اهقالط لّجَعف سرع تّنرح اذإ



 قيقحتلا يف ةدمتعملا ةيادهلا باتكل ةيطخلا خش ۱3۸

 اهقالع كييشولا ُنْيبلا لعجُي ناب ةقيلخ :اقلخو اقلخ تحف نمف
 يف ةعيرشلا جات نع علخلا باب يف۱۸۱/۷ ةيانبلا يف ينيعلا لقنو -

 .فّئصملا طخب اذكه :لاق ةيادهلا نم ةملك طبض

 ةخسنلا يه هذهو :يزارتألا لاق :۱۸۲/۱۲ ةيانبلا يف ينيعلا لاقو

 ةرابعلا هذهو :ةياردلا جارعم يفو ....هللا همحر فّئصملا ةخسنب ةلباقملا

 ها .فّلصملا ةخسنب تلبوق ةخسن ةيشاح ىلع

 ها .دارفإلاب فّلؤملا ةخسن نأ اذه نم ملعو : ۱۷۹/۳ ةيانبلا يفو

 ةخسن يف تبثملا وه اذه : يكاكلا لاق ٤١۸/٤: ةيانبلا يف لاقو

 نها .فنصملا

 .۲۳۸/۹ ۰۱۸۱/۷ ۰۵۸/۷ 0107/۵ ةيانبلا يف ًاضيأ اذه لثمو

 .ةيفاعو ريخب ًابيرق اهب انعمجي نأ ءيش لك یلع رداقلا وهو هلأسنو

 هب هللا ينمركأ امم ةخسن نيسمخل ًارصتخم ًافصو ركذأ يلي اميفو #

 :اهخْسسَت خيراتل ينمزلا لسلستلا بسحب اهل ًابّرم «ناعتسملا هللاو ءاهنم

 يف عقت «ةيادهلا نم اهيلع تفقو ٍةخسن مدقأ يهو :ه١٠٠ ةخسن ١

 نم لكشملل ٌريثك طبض اهيف «ةردان ةسيفن «ةلماك ةخسن يهو «ةقرو ۱

 ةبتكملا اهردصمو «ةليلقلاب تسيل ةديفم تاقيلعتو شاوح اهيلعو «تاملکلا
 ءاهقاروأ بيترت يف بارطضا اهيفو ۱۱(۰) 1 «لوبنطساب «ةيناميلسلا

 يف تاغالب اهيلعو «یراخب ةدلبب و يهو «عضاوملا ضعب يف طقسو

 ؛ينانيغرملا فنصملا ذیمالت دحأ ناك خسانلا نأكو «تاحیحصتو اهتلباقم

 :ةحفصلا نيمي ىلع اهماتخ يف اهخسان بک دقو



 ۱1۹ قیقحتلا يف ةدمتعملا ةيادهلا باتکل ةيطخلا خم

 قیقحتو «هینابم حیحصتو «باتکلا اذه يناعم تحت نم غارفلا عقو دق)

 ةنطفلا نم ئلاعتو هناحبس هللا قرر ام ردقب هقئاقد يف قیمعتلاو «هقئاقح
 «يموكرفريفلا نسحلا نب يلع نب دمحمل «ءاهالاو ةسايكلاو «ءاکذلاو

 ةمالع هذاتسأو هخيش دنع ريخلاب نيملسملل يعادلا «يقارعلا جاتب بقلملا
 ؟ انالوم ملاعلا يف ؟ مامإ نیصلاو قرشلا يتفم «؟ ءاملع ذاتسأ «مّلاعلا

 رهظت مل تاملكلا يقابو ها .«...فنصملا ؟ ئلاعت هللا ؟ «يراخبلا نيدلا

 .ملعأ هللاو «ينانيغرملا ةيادهلا بحاص ذيملت هنأكو «ریوصتلاب

 :يلي ام ةحفصلا لفسأ ةخسنلا ماتخ يف ًاضيأ خسانلا بتكو

 راحب يف قيرغلا «بنذملا ريقفلا «فيعضلا دبعلا هبْنك نم غرفو»
 نب يلع نب دمحم :هنارفغو هوفعو ئلاعت هبر ةمحر يجارلا «يصاعملا

 عيمجلو هيدلاولو هل هللا رفغ يقارعلا جات وعدملا «يموكرفريفلا نسحلا

 «ليللا فصن تقو «همهفو هظفحو هليصحت يف یلاعت هللا هقفوو «نينمؤملا

 ةوعدملا ةرخافلا ةكرابملا ةدلبلاب «هللا همظع نابعش رهش نم رشع عبارلا
 «ناخ ةحيمست :ب ةوعدملا «ةنوميملا ةسردملا يف «هللا اهسرح «یراخبب

 .ةئامتسو سمخ ةنس خيرات يف
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 ليوط رمعو ٍديِهَج دڃب ليلج طخب يباتك تبتك

 ها .«لیلق ءیشب يباتك عابی یناج ذِإ توملا نم ئشخأو

 ةمالعلا ةينامثعلا ةنطلسلا يف مالسإلا خيش ةخسن :ه۱۰۹ ةخسن ۲
 .(ه۹1۵ت) ناخ ريمأ نب یسیع نب هللا دعس يبلج يدعس

 ءاهفلؤم طخب ةسيفنلا ةيلاغلا اهتيشاح يف :ايندلا يف اهل لیثم ال ةخسُت

 رخآ ئلإ اهلوأ نم «ةحفصلا نم ناكم لك يف ةريثكلا اهيشاوحو اهدئاوفو



 قيقحتلا يف ةدمتعملا ةيادهلا باتكل ةيطَخلا خمس ۱۷۰
 حس. سر ج سن < ]

 عم ءاهصن ریقفتو «اهمدقو «لیمجلا خسانلا طخو ءاهصن طبضو «اهیف ةقرو

 .اذه ريغو «خسنلا قراوف رکذ

 حرش هلو» :۲۵ص ةينامعنلا قئاقشلا يف هداز يربك شاط اهنع لاق دقو

 ده هال تب نوا هر ا ةاكولل

 .يتربابلل ةيادهلا حرش ةيانعلا ىلع اهبتک يتلا هتیشاح ريغ هذهو

 يهف «يبلج يدعس ةمالعلا اهیلع شح يتلا ةيادهلا ةخسن لصأ امآ
 ی د

 1716 مقرب «لوبنطسإب ةيناميلسلا ةبتكم يف «ةياغلل ةسيفن ةيناطلس ةخسُ
 ده 1 0

 ناطلسلا ةعلاطم مسر تناك «ةقرو of یف عقت « ليمج حضاو طخيبو

 نب ناخ دمحم ناطلسلا :ناطلسلا نب ناطلسلا مخفألا ناقاخلاو مظعألا

 .ناخ دارم ناطلسلا

 ةسردمب «يفنحلا يلع نب دومحم مساقلا وبأ وه اهلك اهخسانو

 ةنس لاوش يف ةيادهلا نم لوألا ءزجلا خسن نم غارفلا ناکو «يعاضقلا

 باتکب یناثلا ءزجلا أدبيو «نامیألا باتک رخآ ۰۱۳۲ ةقرو ىف ه٩

 یدامج ۸ يف هخسن نم یهتنا يذلا «ةراجإلا باتکب يهتنيو «دودحلا

 ءرخآلا عيبر ؟ يف ةلماك ةيادهلا خسن نم ءاهتنالا متو «ه۲۱۰ ةنس «يناثلا

 .ةديدع عضاوم يف ةلباقملا تاغالب ةخسنلا ىلع لجسو «ه7017 ةنس

 ةنس «لاوش ۳۲ يف هرخآ ىلإ هلوأ نم ةلباقم غلب :اهرخآ يف بتكو

 .هھه ۳

 ةتس يه ةلباقملا نم ءاهتنالاو «خمْلا نم غارفلا نيب ةدملا نوكتف :تلق







 ۱۷۳ قیقحتلا يف ةدمتعملا ةيادهلا باتکل ةيطخلا حمل

 ةيناميلسلا نم اهردصمو ءاردان الإ ًادبأ شاوح اهیلع سیلو .ةقرو
 " )6۱(۰  مقرب «لوبنطساب

 ةميركلا ةنازخلا مسرب ةمدخ هّبيَك» :يلي ام اهرخآ يف خسانلا بک دقو

 ةف لا ةتسملا ةيلضافلا .ةملاملا دیرکلا ةيريمألا ةيوثوحلا“ ةيلاغلا

 هلضف هللا مادأ تمظعملا ةنطلسلا بئان «يفيسلا .راد ها ودلا رداهب ةيفيسلا

 يلع هبنذب فرتعملا «هبر ةمحر ىلإ ريقفلا ريقحلا دبعل .هّلِظ غبسأو هلوطو

 رهش نم نیرشعلاو نماثلا خیراتب «هنع هللا افع .يعفاشلا ملاس يبأ نبا

 ها .(همرکو هّئمب اهءاضقنا هللا نسحأ ۰(-۵۷۰۸) ةئامعبسو نامث ةنس ءرفص

 تقرو ۲۵۰ يف ءطقف لوألا ءزجلا اهنم دوجوملاو :ه۷۱۸ ةخسن 4

 . قشمد يف اهخسن مت ادج ةزاتمم ةخسن يهو «فقولا ىلإ لوألا نم

 عویبلا نم أدبيو يناثلا ءزجلا اهنم دوجوملاو :ه۷۱۹ ةخسن ٠

 اهطخو ةطسوتم شاوح اهرخآ ىلإ اهلوآ نم اهیلعو «ةقرو۲ 98 يف عقتو

 .هیقف ملاع ةخسُ اهنآ رهظیو طبض اهیف سیلو ءحضاو لیمج

 ١ يف عقتو طقف لوألا ءزجلا وه اهنم دوجوملا :هالالا ةخسن ۲۳۱

 .ةديفم ةريثك شاوح اهیلعو یثک طبض اهیفو «فقولا باتکب يهتنتو «ةقرو

 ١ يف «نيأزج يف تءاج «ةسيفن ةردان ةخسن :ه۷۳۲ ةخسن ۷۹6

 مقرب «(ثلاثلا دمحأ ناطلسلا) يارس وباق بوط ةبتكم يف ةعدوم «ةقرو

  ۱قیادهلا رخآ ىلإ ةريبك «حرشلاو دئاوفلاب ةئيلم ةسيفن ةيشاح اهيلعو
 فالغ ىلع اذكه ءارمحلا دمحم نيدلا زع ةمالعلا نيملسملاو مالسإلا خيشل

 .هتمجرت یلع فقأ ملو «عضاوم ةدع يف ًاضيأو «ةخسنلا



 قيقحتلا يف ةدمتعملا ةيادهلا باتكل ةيطخلا حسا ۱۷

 اهرطسو «ةقرو ۱۷6 يف عقت «ةلماك ةخسن يهو :ه۷۳۷ ةخسن ۳

 .اهصن ةحص يف ًادج ةديفم اهنکلو ییمت الو طبض اهیف سیلو ءًادج ضیرع

 ۳۰۲ يف عقیو «يناثلا ءزجلا وه اهنم دوجوملاو :ه۷۳۸ ةخسن 5

 ناك اهخسان نأ رهظیو «ةلافكلا نم أدبت .مجحلا ةريغص اهتحولو «ةقرو

 يف بك دقو ءًادج ًادج ةديفم «ةليلقلاب تسيل شاوح اهيفو ؛ًریبک ًاملاع

 يندعملا فسوي نب ليلخ نب دمحم :باتکلا اذه ريرحت نم غرف :اهرخآ

 .ةينوق نم اهردصمو ءًادلوم يميرقلاو «ادتحم

 ۲۹۰ يف عقتو ءاهنم يناثلا ءزجلا وه دوجوملاو :ه١٤۷ ةخسن 0

 اهيلعو «ةيادهلا رخآ ىلإ ةيراعلاو ةعيدولا مث ةبراضملا باتك نم أدبتو «ةقرو

 ٌقيقد اهطخو «ةياغلل ةديفم يهو «روطسلا نيب تح «آدج ةريثك شاوح
 ةعئار ةخسن يهف ةلمجلابو ءاهتاملك نم لکشملل رطبض عم دفا ردع

 .ايكرتب ةينوق يف اغآ فسوي ةبتكم اهردصمو «ةزاتمم
 :(يزاّبخلا يكاكلا مامإلا ةخُشب ًالباقم ةخسن) ه۷6۸ ةخسن 1

 يف عقتو باتکلا رخآ ىلإ عوببلا نم أدبتو «يناثلا ءزجلا وه اهنم دوجوملاو
 عم «روطسلا نيب یتح «ةريثكلا دئاوفلاو يشاوحلاب ةئيلم يهو «ةقرو ۱

 ظوفحم اهلصأو «يدتبملا ةيادب نتمل ٌرييمت اهيفو «لكشملا طبض نم ريثك
 دقف «ءاملعلا ةمئألا خب تلبوق ةسيفن ةخسن يهو «لوبنطسإب ةيناميلسلا يف

 :اهرخآ يف ءاج

 ةمالعلا انالوم ةخسن نم ةخسنلا هذهب عسولا ردقب ًاحيحصتو ةلباقم غلب»

 تلبوقو «يکاكلاب فورعملا «يزابخلا يراخبلا نيدلا ماوق مامإلا خيشلا
 هيقف ةمالعلا مامإلا انالوم :ةذتاسألا ماظعلا ةمئألا خست نم ةكرابملا هتخسن



 ۱۷۵ قیقحتلا يف ةدمتعملا ةيادهلا باتکل ةيَّطَخلا خمس

 ماسح خیشلا ءاملعلا ذاتسأ ةمالعلا انالومو يجنشقالا نیدلا نكر ةمألا

 زیزعلا دبع خیشلا نيدلا ءالع ققحملا ةمالعلا مامالا انالومو يقانغسلا نيدلا

 یدامج يف مهاوثم ةنجلا لعجو «مهارث هللا باطآ «رارسألا فشک بحاص

 «هدحو هلل دمحلاو (ه۷۸) ةئامعبسو نيعبرأو نامث ةنس نم «ةرخآلا

 ها .«ملسو هبحصو هلآو دمحم اندیس ئلع هتاولصو

 )٩۳٩(. مقرب لوبنطساپب ةيناميلسلا ةبتکملا يف ةظوفحم يهو

 يف يهتنتو ا لوألا ءزجلا وه اهنم دوجوملا :هال54 ةخسن -۷

 ةزاتمم ةعئار ت يهو «ةقرو ۳ يف عقتو «ةکرشلا باتک رخاوآ

 اهیلعو ید ًاطبض اهتاملك نم يفرح لک طبخ دقو ؛حضاو لیمج اهطخو

 .ایکرتب ةينوق يف اغآ فسوی ةبتکم اهردصمو «يشاوحلاو تاقیلعتلا نم لیلق

 ةخسنلا ؛دوعسلا يبأ ةمالعلا مالسالا خيش ةخسن :ه۷۹۷ ةخسن -۸

 اهیلع تلصح ةخسن سفنأ اهن :اهنع تلق ول يتلا «ةردانلا ةسيفنلا ةيناطلسلا

 دنع اهركذ مدقت دقو ةددعتم ووجول كلذو .تغلاب اَمَل :ةیادهلا خست نم

 .فّتصملا ةخسن ىلع مالکلا

 8۳۲ يف عقتو «يدتبملا ةيادب نتم ٌريبمت اهبف مت «ةلماك ةخسن يهو
 يشاوحلاب ًادج ةئيلم يهو ءاضرعو ًالوط «ةريبك اهيف ةحفصلاو «ةقرو
 ًاضرعو ًالولغ روطسلا نيب حا «ةردانلا دئاوفلاو تاقيلعتلاو..ةسيقنلا

 قيقد رطبض عمو ءاهلقن ردصم ىلإ ٍهيشاوح ستوك ورغ خم .«بولقملابو

 ةيناميلسلا اهردصمو «عئار حضاو ليي اهطخو اهتاملک نم يفرح لكل

 اچ ةمهملا خىشلا نم يهو «(۱۰۱۳) مقرب «لوبنطساب



 قيقحتلا يف ةدمتعملا ةيادهلا باتكل ةيطحلا حمل ۱۷۹

 ةلمج لك ةيادبل تاراش عضو چ ءةيادهلا رصنل ٌريقفت اهيف ًاضيأو

 ءهمهفو ةيادهلا صن كاردإ يف ًاريثك دعاسي اذهو «لوقو ليلدو ةلأسمو

 بر ناقل ر
 مامالا ةينامثعلا ةلودلا يف مالسإلا خيش اهكّلمت هنأ اهايازم مهأ نمو

 ىلع بلغيو «اهفالغ ةحفص ىلع ءاج امك ءدوعسلا وبأ ريهشلا رسفملا هيقفلا

 لصأل رياغم طخب يه ذإ ءاهيلع ةبوتكملا يشاوحلا بحاص وه هنأ نظلا

 1 .ملعآ هللاو ةخسنلا

 .ةطوطخملا ةيادهلا حورش مهآ رکذ دنع اهیلع مالکلا مدقتو

 ءزجلا وه اهنم دوجوملاو «نيأزج يف يهو :ه۷۹۸ ةخسن 4

 باب نم ًادبتو «ایکرت يف ةينوق نم اهردصمو «ةقرو ۲۵۹ يف عقیو «يناثلا

 .ةيادهلا رخآ ىلإ ملسلا باب مث .قاقحتسالاو قوقحلا

 اهأرق « ا مدرب يه دا دل مس تک نو

 0 :اهرخآ يف بتكو «ريبك نطف ويقف هیقف ىلع ه۸۰۱ ةنس اهلباقو
 سس یه دنا ينال كيف ا ع لجل [ةينفلا ل: «خیشلا

 ها .«ابهذم يفنحلا ءابسن - اذکه - يدعسألا رمحألا دمحأ نبا

 شاوح اهیلعو ءاهتاملك نم لکشملا طبض مت «ةزاتمم ةخسُت يهو
 .ةريثکلاب تسیل

 لامج نميلا يف ةيادهلا هيلع أرق يذلا هخيش نم هل ةزاجإ اهرخآ يفو

 ةيلاع فاصوأب هفصو دقو «ينميلا ناعوس نب رمع نب دمحم نيدلاو ةلملا

 هنأو «قيقدتلاو للا وذ ءدهازلا عرولا لماعلا ملاعلا مامالا هنأو اد

 «قافولاو فالخلا ملع يف ققدملا «نميلاو برعلاو قرشلاو ماشلا ةدمع



 ۱۷۷ قیقحتلا يف ةدمتعملا ةيادهلا باتکل ةيطخلا خمس

 «ةفينح يأ مامالا ىلإ هدنس ةلسلس ركذ مث «نیعرفلاو نيلصألا نيب عماجلا

 .ه/١١٠ ةنس ةزاجإلا خیراتو كلذب هتزاجإو

 ریخآ ىلإ قالطلا باتک نم ادبت :ةيئاطلس ةخسن «قالطلا ةخسن -۰
 خيرات نودب نکل ةميدق يهو «ةقرو ۲۱۱ يف عقتو «قوقحلا بابو ابرلا باب

 ات ةعئار ج دن يهو ؛يرجهلا نماثلا يف اهنآ رّدقیو خسن

 شاوح اهیلعو ءاهنع ةخوسنملا ةخسنلاب ةكباقمو ءًادج قيقد لکشب ةطوبضمو

 اهردصمو «عئار ليمج حضاو طخب تبتک دقو « ةياغلل 500 تلیلق ةفيطل

 .لوبنطسإب ةيناميلسلا نم

 يف «ةلماك ةخسن يهو :يرجهلا عساتلا لوأ يف ةسيفن ةخسن.-١

 اهنأ ردقی نكل « «خیسنلا خ خيرات اهيف رکذپ مل 1١(2 1/5 مقرب) الم دارم ةبتكم

 شاوح اهیلعو «ةقرو 4۱۲ يف عقتو «يرجهلا عساتلا نرقلا لوآ وحن يف

 ؛اهرخآ ىلإ اهلوآ نم .روطسلا نيب تألم اهن یتح «ةياغلل ًادج ةريثك
 حضاو اهطخو

 نم هنأ رهظیو ءاهيلع يّشحملا وه هنأكو ءاهرخآ يف خسانلا بک دقو

 غارفلا عقوو» :لاق ءاهشياعو اهربخو ةيادهلا نقتأ نمم «رابكلا ءاملعلا
 ديب «ةاهسلاو قرألا لع «دانّقلا ظرخ كلذ نودو باتکلا اذه ةباتک نم

 .ةرخآلا ئدامج نم نيقب رشع يف ةعمجلا ةليل يراصحجرق نيدلا ءالع

 .«؟ ةنس «تافآلاو للزلا نم هللا اهامح ءرصم ةدلب يف نوحيس ةسردمب

 .ئلاعت هللا همحر .خيراتلا لجسي ملو خسانلا فقوو ءاذكه ها



 قيقحتلا يف ةدمتعملا ةيادهلا باتكل ةيّطَخلا سس ۱۷۸

 نبا نيدلا سمشب ريهشلا مامإلا هخيش نم ةيادهلاب ةزاجإ اهرخآ يفو
 تازاجإو ۷۷۷ ةنس ئفوتملا .يلع نب نمحرلا دبع نب دمحم غئاصلا

 .ةيفنحلا ةمئأ رابك نم غئاصلا نبا ريغ نم یرخآ

 تسیفن ٌةلماك ةخسن يهو :۸۰۱ خيراتب «يضاقلا بئان ةخسن 7

 نم رثكأ یلعو «يضاقلا بئان ناك «ريبك ضاق اهَخّسَن ءةقرو 1۷۸ يف عقت

 اريك املاع ناك هنأ رهظيو ءروطسلا نيب ئتح «ةديفم ةريثك شاوح اهفصن
 .اهفرعو اهرب دق «ةيادهلل ًانقتم

 ةيادب نتم زييمت اهيف مت امك «قيقد طبض اهيفو «ليمج ٌحضاو اهطخو

 ةمالع عضوب اهلج ریقفت ًاضیا زاتمتو ةهقرق رمحا طخ عضوب يدتبمل
 .اهصن نم ةلمج لک ةيادب يف ءارمح

 ةنس لداعت يهو «(خّرأ) :ةملکب لّمجلا باسحب اهشسان اهخَّرأ دقو

 .لوبنطساب ةيناميلسلا اهردصمو ۱

 يف عقنو «طقف لوألا ءزجلا وه اهنم دوجوملاو :ه ۸۰۷ ةخسن ۳

 اهیفو «ةيناميلسلا ةبتكملا نم اهردصمو «فقولا باتک لئاوآ ىلإ «ةقرو ۷

 نيب تح «حورشلا نم ٌرثكأ ةريثك شاوح اهیلع بتکو «قيقد یک طبض
 يشحملا هل درفیف ةحفصلا ةيشاح يف حرشلا عستي ال ًانايحأ لب «روطسلا

 .ةعئار ةخسن يهف ةلمجلابو ا هوا ناف

 يخسنلا اهطخ يف ًةعئار ةسيفن «ةلماك ةخسن يهو :ه۸14 ةخسن 4

 :ظفل تابثاب زاتمتو «يبهذلا نوللاب اهبّنكو اهباوبآ نیوانع تبتکو «ليمجلا
 «تاحیحصتو تالباقم اهیلعو «يدتبملا ةيادب نم ةلمج لک ةيادب يف :لاق

 .لوبنطساپ ةيناميلسلا ةبتكملا نم اهردصم «ةقرو ۳۵۱ يف عقتو



 ۱۷۹ قیقحتلا يف ةدمتعملا ةيادهلا باتکل ةيطَخلا حمل

 ةسيفن ةلماك ةخسن :ه۸۷۳ خیراتب حتافلا دمحم ناطلسلا ةخسن ۰۵

 اد لیمج يخسن اهطخو طسو طبض اهیفو «ةقرو ۲ يف عقت ةیناطلس

 ناطلسلا بتکب صاخلا متخلا اهیلعو لدبآ شاوح اهیلع سیلو ؛حضاو

 .حتافلا دمحم

 ةيادب نتم زییمت اهیف مت ءةليمج ةحضاو ةلماك ةخسن :ه۸۷۱ ةخسن 1

 .ةقرو ۰۰ يف عقتو طبض اهیف سيل «هقوف رمحأ طخ عضوب نتملا

 ءةقرو ۲۹۰ يف عقتو «يناثلا ءزجلا اهنم دوجوملاو :ه٤۸۸ ةخسن -۷

 اهیلعو اج ةديفم ةن يهو «ةیادهلا رخآ ىلإ عویبلا باتک نم ًادبتو

 ةينوق يف ةعدوم يهو «ةيادبلا نتم زییمت اهیف متو «ةليوطلاب تسيل شاوح
 .ایکرتب

 اهيفو «ةقرو ۱۱۳ يف عقت «ةسيفن ةلماك ةخسن يهو :ه841 ةخسن -۸

 نب يلعلا دبع خیشلا ةمالعلا طخب اهنآ ةمهم ةيزم اهلو «ةديفم ةريثك شاوح
 ىلإ اهلوأ نم اهألم دقو ءاهرخآ يف ءاج امك يدنجريبلا نیسح نب دمحم
 تافنصمو ٌراثآ خسانلا ريبكلا ملاعلا اذهلو «ةديفم ةريثك شاوحب اهرخآ

 ءاج امك «لوصألا يف رانملا ةدبز :ئمسي حرشو «ةياقنلا حرش :اهنم «ةديدع

 .كّلم الم ةبتكم يف ةعدوم يهو ءاهتمتاخ يف

 ةسيفن ةيناطلس «ةلماك ةخسن يهو :(ةقرو11۹) ۹۵۲ ةخسن 4
 ةيادب نمل ر زییمت اهیفو ۰.۱۹۰ و ىلإ دئاوفلاو يشاوحلاب ةئيلم «ةياغلل

 رک طبض اهيفو < «لیمج خسن طخ اهطخو ءاهيلع طخ عضوي يدتبملا

 ؛اهلمجو ةيادهلا صن تارقف ةيادب ىلع ةمالع عضوب زاتمتو «قیقد



 قيقحتلا يف ةدمتعملا ةيادهلا باتكل ةيطخلا حسا ۱۸۰

 ةبتکملا يف ةعدوم يهو «دوسألا نوللاب «لاق :ب نتملا نم ةلمج لک ةيادب

 .(۱۱۵) مقرب «لوبنطسإب ةيناميلسلا

 امهخسن خیراتو «اهتقباس ريغ يهو :(ةقرو 4۵1) ۹۵۲ ةخسن ۰

 نيب ئتح ةديفملا ةريثكلا يشاوحلاب ةئيلم «ةسيفن ةلماك ةخسن يهو «دحتم
 ریت افق من دقو ۰۲۵۰ ةقرو ىلإ .ةخسنلا يثلث وحن ىلإ كلذو .روطسلا

 «ينومطسقلا قاحسإ نب دمحأ اهَحَست ءاهيلع طخ عضوب يدنبملا ةيادب نتم
 .ایکرتب ةنردآ ةنيدم يف -ه۹۵7 ةنس كرابملا ناضمر يف

 يف عقتو :(اهتیفقو خيرات ه۹۷۷ لبق) يليربوك ریزولا وخآ :ةخسن ١

 ةمدخ يف ًادج اهنم دافتسُي «ةياغلل ةزاتمم ةلماك ةخسن يهو «ةقرو ۷

 شاوح اهیلعو ؛تاملکلا نم لکشملل ةصاخبو ٌريثك طبض اهيفو تیادهلا
 .روطسلا نيب اهنم ريثك بتک یتح «اهرخآ ئلإ ةرمتسم ةريثك تاقیلعتو

 ادج ٌديفم اذهو «هلمجو صنلا تارقفل ءارمح ةمالع لعجب زاتمت امك

 يفرحبو «زیمتم يبهذ نولب :لاق :هلوقب يدتبملا ةيادب نتم تالوقم ًادبتو
 نأ ةماه ةيزم اهلو «هیلع رمحآ طخ عضوب يدتبملا ةيادب نتم زییمت متو «ریبک
 له ايم :لاق :هلوق دنع يدتبملا ةيادب نم ةلمج لک ةيادب يف بتک خسانلا

 ءامهيلع تادایزلا نم مأ «ریغصلا عماجلا نم مآ يرودقلا نم لوقلا اذه

 .(۱۹۰) مقرب «لوبنطساإب ةيناميلسلا ةبتکملا اهردصمو

 ءطقف يناثلا ءزجلا وه اهنم دوجوملا :ةسیفن ةخسن ه۹۸۱ ةخسن ۲
 یورقم يسراف طخب «ةيادهلا رخآ ىلإ عويبلا نم «ةقرو ۳۷۱ يف عقتو

 تادرفملا حرشو «رئامضلا نایب يف ةياغلل ةديفم ةريثك شاوح اهیلعو

 اهلك دئاوفلا هذه تعضو دقو لئاسملا نم تاقلغملا حرش لإ ةفاضالاب



 ۱۸۱ قیقحتلا يف ةدمتعملا ةيادهلا باتکل ةيطَحلا ملا

 «يدتبملا ةيادب نتم قرف محا طخ عضو امک ؛روطسل نيبو ًاضرعو ًالوط

 .ةلکشملا تاملکلل ةيلاع ةقدب ةطوبضمو

 صنلا ةحص عم «ةيادهلا تاقلغم حرش ةيحان نم خسنلا سئافن نم يهو

 ةخسنلا هذه نوکت نأ انه حرتقأو ءاهريغ نع اهیف ةريثک عضاوم يف هلامکو

 ثحبيو «ةدئافلل اهرشنو «ةيادهلا ىلع اهيشاوح غيرفتل یعسی يتلا خسنلا نم

 فقو يف ءايكرت يف ةينوق ةنيدم خست نم يهو ءاهنم لوألا دلجملا نع

 .مک۱۲۰ ةينوق نع دعبتو «مداخ ةدلب يف .ناقجاوخ ديهش نامثع

 0( مقرب ةيناميلسلا ةبتكملا يف) يرجهلا م لبق ةخسن ۳

 ةيادب نتم زيبمت اهيف متو فرو ۲۷۱ يف عقت ؛ةسيفن ةلماك ةخسن يهو
 تریشک شاوح اهيف تودو «تاملكلا نم لكشملل طبخ اهفو «يدتبملا

 حرشب مامتها يشحمللو تیادهلل ريبك عرش ةبامب تحبصأ یتح

 يف امهم ًاعجرم ربتعتو «ميدق هنأ رهظيو «حضاو لمح اهطخو تاقلغملا

 .ادج ةمهم اهریغ ىلع تادایز اهیفو ءاهصن بیوصتو تیادهلا ةمدخ

 نامیلس ناطلسلا ةيفقو اهیلعو ءاهخسن خيرات اهرخآ يف بتکی ملو
 رهش يف هيبأ ةافو دعب ةنطلسلاب عيوب يذلا ناخ میلس ناطلسلا نب ناخ

 ةيفقولا هذه لبقو ۰۲4ص ةينامعنلا قئاقشلا يف امك ۹۲7 ةنس لاوش

 هيلع سیلو «يوّئقلا دمحم يخأ نب دمحمل فقو :هيف بتک متخ اهيلع

 .ملعأ هللاو ,يرجهلا نماثلا نرقلا طوطخ نم اهنأ عقوتأو «خیرات

 :ه۱۰۱۹ ةنس اهخیحصتو اهُّتلباقم ًاضيأ متو «ه۱۰۰۵ ةخسن ۶

 ةخسن يهو «ةقرو 4٠١ يف عقتو ءحضاو يلج طخب تلماک ةخسن يهو

 اهیلعو «ةيادهلا نم میلس لماک صن تابثإ يف ةديفمو «ةسيفن ةيناطلس



 قيقحتلا يف ةدمتعملا ةيادهلا باتكل ةيطخلا خش ۱۸۲

 ناطلسلا اهفقو «رثکتو لقت ءاهرخآ ىلإ اهلوأ نم ةديفم شاوحو تاقيلعت

 اهيلعو «لکشلاب ةطوبضم ريغ يهو نا یفطصم ناطلسلا نب ناخ نامشع

 .لوبنطسإب ةينامثع رون ةسردم ةيفقو

 اد خف ةلماك «ةيئاطلس ل يهو :-ه۱۰۱۹ ةخسن 0

 اهيف ريم دقو ءخسنلل قراوف ركذ اهيف لب «ةديفملا يشاوحلاب ًةئيلم كمامت
 اهيفو ءاهرخآ ىلإ اهلوأ نم «هقوف رمحأ طخ عضوب يدتبملا ةيادب نتم
 يهو «ناخ یفطصم ناطلسلا نب ناطلسلا اهفقو ءاهريغ يف اهدجت ال دئاوف
 «ةقرو 4٠١ يف عقتو ۰۱۸۹۵ مقرب «ةينامثع رون ةسردم يف ةظوفحم
 -ه۱۰۱۹ ةنس ناكمإلا ردقب حصو لبوق :اهرخآ يف بتكو

 ناطلسلا اهفقو «ةيناطلس ةلماك ةخسن يهو :ه۱۰۳۳ ةخسن ل1
 اهطخو «ةقرو ۳۸۱ يف عقت ۰۵۷۸ مقرب «ةيناميلسلا ةبتكم يف «ناخ دمحأ

 .شاوح الو ءطبض اهيف سيلو «يدتبملا ةيادب نتم زيبمت اهيف متو «ٌحضاو
 ةخسنلا هذه عقت :ةديرفلا ةردانلا ةسيفنلا ةخسنلا «ها778١١ ةخسن ۷

 يفو «ةملك ۱۵ رطس لك يفو ءًارطس ۲۷ ةحفص لك يفو «ةقرو 477 يف

 نم ةيادهلا بحاصل ةمجرت اهيفو «باتكلا عيضاومل قیقد قرم سعف اهلوأ
 .ةيادهلا بحاص تاداع نم ةعومجم رکذو «يوفكلا بئاتك

 اهفقو «لوبنطساب ةيناميلسلا ةبتكملا يف ةعدوم ةيناطلس ةلماك ةخسن يهو
 .ناخ دومحم يزاغلا ناطلسلا

 ةريثكلا ةيبناجلا يشاوحلاب ًادج ًادج ٌةئيلم «ةياغلل ةعئار ةسيفن يهو
 اهلقن يذلا اهردصم ركذي اهنم ريثك يفو ءاهرخآ ىلإ اهلوآ نم ةصوصرملا
 .روطسلاو تاملكلا نيب دئاوفلاو يشاوحلاب ٌةئيلم كلذك يهو ع



 ۱۸۳ قیقحتلا يف ةدمتعملا ةيادهلا باتکل ةيطخلا مش

 فسوی نب دمحآ :ریصقتلاب فرتعملا ریقفلا دبعلا اهبتک يشاوحلا هذهو
 .ةمجرت ىلع هل فقآ ملو ءاهرخآ يف ءاج امك «يديمحلا

 ةريبکلا حورشلا نم اهعومجمب يشاوحلا هذه عم ةخسنلا هذه ربتعُتو
 خلا قراوف ركذ عمو «ةلكشملا تاملكلل قيقدلا طبضلا عم «ةيادهلا یلع

 ةيادب نتمل ٌرييمت اهيف ًاضيأو «ةردانلا اهايازم نم اذهو «ةخسنلا ةيشاح يف

 .هیلع رمحآ طخ عضوب يدعبملا

 ةيادب لئاسمل عضو دق اهکلام نأ ةيحان نم ةليلج ةمدخ ًاضيأ اهیفو
 ًازمر ؛(ق) :فرح اهبناجب عضو يرودقلا رصتخم نم ةذوخأملا يدتبملا

 «هيلإ ةراشإ ؛(ص) :فرح ریغصلا عماجلا نم ةذوخأملل عضوو «يرودقلل

 .تادایزلل ؛(ز) :فرح عضوو «طوسبملا لصألل :(م) :فرح عضوو

 هسفن مسی ملو «رابکلا ةذتاسألا دحآ ةخسنلا هذه نم ةيادهلا سرد دقو

 يف سردلاب ادب ءاشاب صارف ةسردم يف «لوبنطسإ يف تاونس تس ةدم
 ةنس ةيناثلا یدامج خلس ىف اهرخآ ىلإ ةيادهلا متخو .ه۱۱۲۸ ةنس لاوش

 نع هللا يضر 9 ءةساردلا هانا الا ضعب عم هه

 .دافتساو دافأ نمو هيشحمو هحراشو هفلؤم

 اممو ءاهعفنأو خسنلا سفنأ نم اهدئاوفو اهيشاوحب ةخسنلا هذه نإ ًاقحو

 اهيشاوحل ٍةسارد عم ءاذه نم رثكأ ًافصو قحتست يهو ءاهكلام اهب رخفي

 .اهرداصمو

 «ليمج طخب «ةعئار ةيناطلس ةلماك ةخسن يهو :ه٠4١٠ ةخسن ۸

 نتم ٌرييمت اهيف مت دقو «ةديفم ةطسوتم شاوح اهيلعو نیئک طبض اهيفو



 قيقحتلا يف ةدمتعملا ةيادهلا باتكل ةيَّطَحلا ُحَمْشلا ۱۸

 نب دمحم ناطلسلا ةدلاو اهتفقو دقو «ةقرو 40۱ يف عقتو يدنبملا ةيادب
 .ایکرتب ةينوق اهردصمو «به۱۱۱۳ خیراتب ءادختك نیدلا يلو

 دقو «ةقرو ه444 يف عقت «ةلماك ةخسن يهو :ه۱۰۵۷ ةخسن ۹

 ةلمج لك ةيادب يف :لاق :ظفل هيف ريم امك ءرمحأ طخب اهيف نتملا زییمت مت
 ةطسوتم شاوح اهرخآ ىلإ اهلوأ نم اهيلعو ءرمحأ نولب يدتبملا ةيادب نم
 .ةديفم مجحلا

 تشاو 6 ةناطلش اک دحين يهو :ه۱۰۵۸ ةخسن 5٠

 نب ناخ نامثع نساحملا وبأ ناطلسلا اهققو «لكشلاب ةطوبضم ٌريغ « طخلا

 نتملا زييمت اهيف مت دقو «ةقرو ۳۳۸ يف عقتو «ناخ یفطصم ناطلسلا

 نم ةلمج لك ةيادب يف :لاق :ظفل عضوب زاتمتو «هقوف رمحأ طخ عضوب

 ىلإ رمتست «دئاوفلاب ةئيلم ءًادج ةريثك شاوح اهيلعو ءرمحأ نولب نتملا
 رون ةبتكم ةيفقو نم يهو ۳ ل ولا باتك لوأ باتكلا فصن

 .لوبنطسإ يف ينامثع

 فقو «ةديفم ةيناطلس ةسيفن ةلماك ةخسن يهو :ه١١١٠ ةخسن ۱

 44١ يف عقتو «عئار ًادج ليمج يخسن طخب «يزاغلا دومحم ناطلسلا

 اهيف طبضلاو ءطقف اهعبر ىلإ يدتبملا ةيادب نتم زييمت اهيف مت دقو «ةقرو
 .شاوح اهيف سيلو «ليلق

 اقا شاوح اهیفو ةعئار ةلماك ةخسن يهو :ه۱۰۸6 ةخسن 1

 وحن اهیفف «ةريبك اهتحفصو «ةقرو ۳4۸ يف عقتو «لیلق طبض عم «ةديفم
 .ايكرتب ةينوق يف ةعدوم يهو ءًارطس نيعبرأ



 ۱۸۰۵ قیقحتلا يف ةدمتعملا ةيادهلا باتکل ةيطخلا ٌحَمْشلا

 يهو «ةقرو 1۸6 يف عقت «ةلماك ةخسن يهو :ه۱۰۹۸ ةخسن ۳

 يف ناطلسلل ةادهملا سورعلاک اهنم ئلوألا ةحفصلاو «ةرخاف ةيناطلس ةخسن

 ناخ میفطصم ناطلسلا نب ناخ نامثع ناطلسلا اهفقو دقو «اهناولأو اهتشکرز

 ةيادب يف ءارفص ةمجن تعضو هنأ اهایازم مهأ نمو «ةينامثع رون ةسردم ىلع

 ریقفت يف ًادج مهم اذهو ءاهرخآ ىلإ اهلوآ نم ةيادهلا نم ةلمجو ةرقف لک

 .همهفو ةيادهلا صن

 يزاغلا ناطلسلا اهفقو «ةيناطلس ةلماك ةخسن يهو :ه۱۱۰۳ ةخسن ٤-

 ةيادب نتم زييمت اهيف مت دقو «حضاو اهطخ «ةقرو ۳۹۰ يف عقت «دومحم
 يف ةظوفحم يهو «شاوح الو ءطبض اهيف سيلو ءاهرخآ ىلإ يدتبملا

 ۱ .ایفوص ايأ ةبتكم

 ةزيمم ةلماك ةيناطلس ةخسن يهو «ةقرو 450 :ه۱۱۰6 ةخسن 06

 اهفقو «ةقرو 55١ يف عقت «ةليلق شاوح اهيلعو .طخلا ةحضاو «نتملا

 ةيثامثع رون ةسردم "لع ناخ یفطصم ناطلسلا نب ناخ نامثع ناطلسلا

 نا
 دمحأ ناطلسلا اهفقو دی ةيناطلست هم يهو :-ه۱۱۰۸ ةخسن 471

 ةخسن يهو «ةيديمح ۵۸۰ مقر «لوبنطسإب ةيناميلسلا يف ةعدوم يهو «ناخ
 ىلإ اهلوأ نم اهیف يدتبملا ةيادب نتم زییمتب زاتمت «ةقرو ۱۲۲ يف عقتو «ةلماك
 .ةديفم ةقرفتم تاقیلعت اهیلعو «ليمج طخب امامت ةحضاو يهو ءاهرخآ

 «ةقرو ۵۱6 يف عقت «ةلماك ةيناطلس ةخسن يهو :ه۱۱۲۱ ةخسن ۷

 ةينامثع رون ةسردم ىلع ناخ یفطصم ناطلسلا نب ناخ نامثع ناطلسلا اهفقو

 نر



 قيقحتلا يف ةدمتعملا ةيادهلا باتكل ةيطحلا سلا ۱۸۹

 ةيادب نتم زییمتب زاتمت «ةلماك ةيناطلس ةخسن يهو «ه۱۱۲۲ ةخسن ۸
 نع نتملا يف ف ةريثك تادايز اهيفو ءاهرخآ ىلإ اهلوأ نم «ةيادهلا نع يدتبملا

 000 ةيناميلسلا يف ةعدوم «ةقرو ۲ يف عقنو «خسنلا نم اهریغ
 نیمرحلا فاقوأب شتفملا نيمأ دمحم انالوم اهفقو دقو ۲۸۹(۰) مقرب

 ةنس لبق اهنکل «خیرات نودب «نتملا ةزيمم «ةزاتمم ةيناطلس ةخسن ٩
۲ 

 ةيناطاس ةخسن يهو ۱۱۳۲ ةنس ناك اهتیفقو خيرات نإ ثيح ه۲

 ةيناميلسلا يف ةعدوم يهو «ناخ دمحأ ناطلسلا رهصو ريزو ةخسن «ةلماك

 نتم يف تادایز اهيفو «ةقرو ١ يف عقتو «ه(١11) مقرب «لوبنطسإب

 .ًاريثك زییمتلاب تنتعا يتلا حّسْنلا قفاوت يدتبملا ةيادب

 ىلإ اهلوأ نم نتملا اهيف ريم «ةلماك ةخسن يهو ءه171١ ةخسن ۰
 تقرو ۵۰۰ يف عقتو «نتملا تادايز يف ه77١١ ةخسن قفاوتو ءاهرخآ

 (۱۲۹) مقرب «لوبنطسإب ةيناميلسلا يف ةعدوم يهو ءًادج حضاو اهطخو

 يراصنألا بويأ يبأ برقب اشاب رفعج ةسردم يف ه11717 ةنس تخسُن

 .هنع هللا يضر

 اهل تسيل ةيداع اهنكل لاک ئرخأ خسن ًاضيأ يدنع دجوت اذكهو *.

 ؛عساتلا نرقلا يف وه ام اهنم «توافتم اهخست خيرات خلا ھو

 .يرجهلا رشع يناثلاو «رشع يداحلا يفو «رشاعلا يف وه ام اهنمو

 اهنأل نل زییمت لجأ نم صاخ لكشب اهثروص ئرخأ خس كانهو

 يتلا ةلأسملا ينانيغرملا اهب حتتفي ٍةلمج لك ةيادب يف : لاق :ظفل عضوب زّيمتت



 ۱۸۷ قیقحتلا يف ةدمتعملا ةيادهلا باتکل ةيطخلا سلا

 نآ عقاولاو «هتداعو ةيادهلا بحاص جهنم نم اذه نآ مدقتو هاهحرش ديري

 .كلذ نم ةيلاخ مهَحسُت دجت انه نمو الاب كلذ نوريعُي ال خام نم ًاريثك

 2 و.

 .خسنلل قراوف اهتيشاح يفو یه ۰ ۲ خیراتب ةيلصأ ةخسن يدنعو #

 ةعوبطملا ةريثکلا ةيادهلا حورش يف ةنّمضملا خسْلا ىلإ ةفاضالاب اذه
 .دمحلا هللو «.يدنع ةدوجوملا ةطوطخملاو
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 ةيادهلا باتك مسا ۱۸۸

 ةيادطا باک مسا

 یلع هللاو ی (ةیادهلا) :وه ةيادهلا باتکل يقيقحلا مسالا نإ

 يف همسا ءاج اضیآ اذكهو «هتمدقم يف هللا همحر هفلؤم هاّمس امك كلذو

 .ةريثك ةيطخ خست
 كلذكو «(ةیادبلا حرش يف ةيادهلا) :اذكه ئرخأ خسن يف همسا ءاجو

 .ةيادهلا حرش نایبلا ةياغ ةمدقم يف يناقتالا هامس

 .(ةیادبلا حرش ةيادهلا) :اذکه یرخآ خسن يف همسا ءاجو

 .(يدتبملا ةيادب حرش ةيادهلا) :یرخآ خست يفو

 :وهو «ةمدقملا يف هللا همحر ُفّلؤملا هَرَكَذ يذلا مسالا تدمتعا دقو
 حرش :ةدايز نيلاله نيب حاضيإلل ناونعلا يف تعضوو «طقف (ةيادهلا)

 (يدتبملا ةيادب حرش) ةيادهلا :اذكه باتكلا ناونع راصو «يدتبملا ةيادب

 .ملعأ ئلاعت هللاو

 6 وز د 2



 ۱۸۹ ةيادهلا باتک تاعبط

 ةيادحلا باك تاعبط

 ةيطخلا هُْخَسُت ترشتناو ءاضرلاو لوبقلا ةيادهلا باتكل ئلاعت هللا بک
 «ضرألا عاقصأ يف ادج ريبك لكشب ملعلا بالط يديأبو ءاملعلا نيب

 ربعو «دالبلا فلتخم يف فالالا هخّسُت ددع غلب ئتح هوسرادتو هولوادتو

 «ملاعلا يف ةعزوملا تابتكملا سراهف يف اهنم ءزج رهظيو «نینسلا تائم

 .نآلا ىلإ رهظي مل رخآ ءزجو

 :ًابيرقت ةنس نيسمخو نيتئام وح نمي عاطملا وجود تاب

 ىلإ اهتمجرتبو ءاهعبطب ءانتعالا مت يتلا بتكلا لئاوأ نم ةيادهلا باتك ناك
 .ةيزيلجنإلا ةغللا

 نب سيكرسل «ةبرعملاو ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم باتك يف ءاج دقف
 نأ هيف ءاج «۸۱۹۲۸ ةنس رصم ىف عوبطملا «(ه۱۳۵۱ت) سیکرس نایلا

5 , 
 ةغللاب ةمجرت هعمو «م١174 ةنس «ندنل يف عبط ينانيغرملل ةيادهلا باتك
 .ةنس ۲۲۷ ذنم يأ «ءازجآ ةعبرأ يف «نوتلماه ويسوملا ءانتعاب «ةيزيلجنإلا

 .نيأزج يف «م1801/ ةنس «هتكلك يف «دنهلا يف عبط هنأ َرَكَذ امك

 ةمالعلا ةيشاح عم «م1884 ةنس ءايسور يف نازاق يف ًاضيأ عبطو
1 

 .ه ۱۲۷۰ ةنس «دنهلا يابموب يف ةياقولا عم عبطو «يونكللا

 ةيافکلا عمو «مامهلا نبال ریدقلا حتف عم ةيادهلا باتک عبط اذکهو

 .-ه۱۳۱۹ ةنس «رصمب ةينميملا ةعبطملا يف «تادلجم ةعست يف ةيانعلاو



 ةيادهلا باتك تاعبط ۱۹۰

 يف «تادلجم ةينامث يف ةيافکلا نودب «ةيانعلاو ریدقلا حتف عم عبطو

 .ه ۱۳۱۸ ةنس «رصم یف قالوبب ةرماعلا ةعابطلا راد

 امك «دلب نم رثکآ يفو ءاذه انموی ىلإ ةعونتملا تاعبطلا تلاتت مث

 خست ةدع لع ًاققحم هعبط مت هنأ ىلع ةهج نم رثکآ نم ًاثیدح ردص

 .ملعأ یلاعت هللاو «! ؟ةيطخ

 306 د6 د6 د



 ۱۹۱ كلذ يف يجهنمو .ةيادهلا قیقحت د يف يلمع

 كلذ يف ىجبنمو «ةيادهلا قيقحت يف لمع

 ةيطخلا خسنلا مهاب دمحلا هللو تارم سمع الماك ةيادهلا صن تضَراع - ١

 ه509و «ه”05 ةخسن اهسأر یلعو ءاهعمج ل سمت نقل ةسيفنلا ةيناطلسلا

 مقرب ةيناميلسلا ةخسنو «یلوألا ه 146 ةخسنو «يبلج يدعس ةمالعلا ةخسن

 مالسإلا خيش ةخسن ه۷۹۷و .هالا"8و .ه۷۳۲و ءهال8٠و «ةردانلا ٤

 .اهريغو ه۱۰۳۸و «ه۹۸۱و .ه۹۵ او .هال98و ءدوعسلا يبآ

 دنع كلذو او ةدحاو اهلك شل ةيقب ب ىلإ ًاريثك عجرأ تنکو

 ما نيب يرهوجلا فالتخالا دوجو دنع كلذکو «تالکشملا دوجو

 .دمحلا هللو ءًاريثك اهلك اهنم تدفتسا دقو

 عم يه يتلا ةصاخبو «ةميدقلا ةيادهلا تاعبطب صنلا تضراع امك

 اهيف نيدمتعم ءاملعلا رابك اهححص ىتلا «هريغو ريدقلا حتف ةيادهلا حورش

 ةينميملا ةعبطملا يف ه۱۳۱۹ ةنس تعبطو «ةدیدع ةيطخ خست ىلع

 يف ةنمضملا ةيادهلا ةخسن اضيأو «ةيمالسإلا ةبتكملا ةعبط كلذكو ءرصمب

 .ًاريثك اهنم تدفتسا دقو «هيلع قلعو ينيعلا هَحَرش امم «ةيانبلا

 ثيح «راتخملا صنلا ةقي ةقيرط ىلع ةيادهلا صن تابثإ يف تدمتعا ۲

 وأ حیصل وأ حصألا وأ باوصلا هنأ تدهتجا ام اهلك خسُنلا نم تیآ

 «خسُلا ةرثكب ًاقلطم حيجرتلا سيلو «نئارقلاو لاحلا بسحب كلذو «لضفألا

 «حورشلا نم امهريغو ةيانبلاو نايبلا ةياغ ملاط نمل ةريثك اذه ىلع دهاوشلاو

 .انه اهنع ماقملا قيضي «هیف ةصاخ ةعسوم ةباتک ٍدارفإ ىلإ جاتحی رمألا اذهو



 كلذ يف يجهنمو تیادهلا قيقحت يف يلمع ۱۹۲

 ام اهنم تبث ينناف «ةريثك يهو ةيطخلا ملا نيب ةدوجوملا قراوفلا امأو
 يف :يلوقب ةيشاحلا يف هيلإ ريشأو «ینعملا يف ٌرثأ هل وأ «لاب اذ ًايرهوج ناك
 هريغو ةيانبلا يف هللا همحر ينيعلا مامالا لحف امك نادك خل قو ءاذك خس

 وأ ةخسن يمسأ ًانايحأو ءاهترثكل ؛َحَسْشلا يّمسأ الو «نفلا اذه لهأ رابك نم
 .خستلا قراوف ركذب يشاوحلا تألتما الإو «لاحلا اهيضتقي ٍةدئافل ؛ رثكأ

 تادايز ىلع تفقو ضعبب اهضعب ةيطخلا خلا ةضراعم لالخ ۳

 فلتخيو ءاهنم ةعوبطملا ْخّسّنلا يف ةدوجوم ريغ «ةيادهلا صن يف ةريثك
 لب «ةحفص فصن ىلإ «لّمَج ىلإ «تاملکو ٍةملك نم «تادايزلا هذه رد
 يف ةداهشلا باب يف وه امک تلماک ةحفص ىلإ تادایزلا ضعب تّلصو

 تناك ءاوس ءاهلك اهّتبثأ دقو ؛عضاوملا نم هریغو «تایانجلا يف لتقلا

 هيبنتلا نود تححصم ةنقتم ةدحاو ةخسن يف وأ ءةخسن نم رثکآ يف ةتبثم

 .رمألا یضتقا اذإ الإ ابلاغ كلذ ىلإ

 وأ ةملك ئرأ ةيادهلا نم ٍةديدع عضاوم يف تنك اذه لباقم يفو -5

 خم نم يدل امیف اهذجآ الو «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف ةتبثم ةلمج

 ءاضتقا دنع ةيادهلا صن يف اهّتبثأ ةلاحلا هذه يفو ءاهترثك عم ةيطخ

 ةيشاحلا يف هّبنأو ءاهدوجوب هريرحتو هتمالسو ءاهب ّصنلا مامتو «لاحلا

 يف لفسأ اهتبثأ ًانايحأو «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف ةتبثم اهنأ لإ
 .كلذ ىلإ هيبنتلا عم «لاحلا یضتقم بسحب كلذو «ةيشاحلا

 «مهريغو نوققحم ءاملع اهعبط دق ةميدقلا تاعبطلا هذه نأ كش الو

 .ةراشالا تقبسو «ةقوثوم ةيطخ ًاخسُن كش الب اهجارخإ يف اودمتعا دقو



 ۱۹۳ كلذ يف يجهنمو «ةيادهلا قیقحت د يف يلمع

 نإ اهخست خيراتب اهّيعمج يتلا ةيطخلا خسنلا نم ةدحاو لك تيس -5
 وأ ءاهفصوب اهیمسأف :فّرعُي مل ناو «هالا"8 ةخسن :ًالثم لوقأف «فرُع

 .اذه وحنو ءاهتبتكم يف اهمقرب وأ ءاهكلام مساب

 نمضملا يدتبملا ةيادب نتم صن عّمَج يف ةقاطلا بسحب تدهتجا ١

 يهو «هل ةزّيمملا ةيطخلا خسنلا ىلع ًادامتعا هقيثوتو هتابثإو «ةيادهلا يف

 نمو ءام ٍةمالعب هل نیم ءْخاّسّشلا نم هب متهم نمف ءادج كلذ يف ةتوافتم

 .هل ًازيبمت ؟نيرمحأ نيلاله نیب هثلعجو ءأدبأ هزییمتل وتبثم ريغ

 تاملكو ٍلّمُج تابثإ يف ًاريثك فلتخت زییمتل ةتبثملا حل ناف ًاضيأو

 عيدنا اا تنكو «نتملا نم اهنأ اهل ةتبثم ریغ خو ؛نتملا نم اهنآ یلع

 هّتم دخ يذلا گلو ينانيغرملا هفّلأ يذلا يدتبملا ةيادب صن كلذ يف

 له اهوحنو ٍةلمج يف رمألا فلتخا امهمف لاح لك ئلعو «لبق نم هتعبطو

 .هسفن ينانيغرملا مامالا فینصت نم لكلا ب :ةیادهلا وأ ةيادبلا نم يه

 ٌفالتخا هيف ةيادهلا يف نّمضملا يدتبملا ةيادب نتم نأ انه ركذأو
 غسل بسحب ةريثك تادايز ريخألا يفف ًالوأ ِهفّلأ يذلا نتملا نع حضاو

 .ةيهقفلا تارایتخالا ضعب يف كلذکو ةغايصلا يف رييغت عم «خسُن نود

 ةيادبب ًالوأ فّتصملا هفّلأ يذلا يدتبملا ةيادب صن تضراع ۷

 كلذكو ءأريثك هيف فّصملا لَدَع يذلاو «ةيادهلا يف نّمضملا يدتبملا

 كلذو ؛ةعوبطملاو ةيطخلا هخسُت نم ًابلاغ يرودقلا رصتخم عم تلعف
 يف تبثأو «ةيادهلا يف لضفألا وأ حصألا وأ حيحصلا صنلا تابثإل

 .خسنلا هذه قراوف ئنعملا يف رثآ اهل يتلا ةمهملا عضاوملا



 كلذ يف يجهنمو تیادهلا قيقحت يف يلمع ۱۹

 ؛ةلقتسم ةريثك متارقف يف هلئجو «ةيادهلا باتک صن ریقفتب تمق ل
 ةينتعملا ةيطخلا خسنلا یلع ًاريثك اذه يف تدمتعاو «همهف يف ةدعاسم

 .ریقفت لک يف رکفلا لامعإ عم « كلذب

 ًانايب ؛فلوملا اهّمسُي مل يتلا لوصفلل دوسأ نولب نیوانع تعضو -4

 ًاحاضيإ ؛نیفوقعم نيب ةيبناجلا نيوانعلا نم ًاليلق تلعجو ءاهنومضمل
 كلذ اخ هنآ تيار ام تم ر كاك: رار و الآ شت ومشت

 ةيادب وهو باتكلا لصأ نم ةيهقف ةلأسم لك ةيادب تلعج ٠
 اهعرف يتلا ةريثكلا ةيهقفلا عورفلا كلذكو ءرطسلا لوأ نم يدتبملا

 لهسيلو «صنلا ةمحز يف عيضت الو «لئاسملا كلت ىلإ هيل ؛فلؤملا
 .دارملا كاردإو «هباعیتسا متيو «باتكلا مُهف

 كلذكو ءرطسلا لوأ نم روكذم لوق لك ةيادب ًاضيأ تلعج اذكهو
 .ةلدألا ب ا «لاوقألل روكذم ليلد لك ةيادب

 ؛الصتم ًايلاوتم ةحفصلا ئلعأ يف يدتبملا ةيادب ّنتم تلعج ١
 اذاف هتحت ةيادهلا رهن تعضوو هدحول نكملا ارقي نآ دارآ نمل اریسیت

 یریل لفسأ ةيادهلا يف رظن اهنم ءيش حرشل يدتبملا ةيادب *یراق جاتحا
 .ةيادهلل يتمدخ تاقیلعت يتأت مث «هدارمو هانعم

 اهلقَت يف ةيادهلا بحاص حرص يتلا صوصنلا قيثوتل ةبسنلاب ۲
 هاهنم ٌعوبطم وه امم هيلإ لوصولا يل رسيت ام قثوأ يننإف ءاهردصم رکذب
 ثيح ؛هّصوصن قّثوآ الف يرودقلا رصتخم ادع ام .طوطخم وه ام نود
 .يدتبملا ةيادب يف هلك ضم وه



 ۱۹۵ كلذ يف يجهنمو تیادهلا قيقحت يف يلمع

 ءاقلإ هنم "رضرغلا ناكف ءهتمدخو ةيادهلا صن ىلع قيلعتلا امآ ۳
 ةيحان نم كلذو «هلاک لقي الو .هحضوتو صنلا ىلع ءيضت ٍتاَضَمَ

 ةيهقفلا مجاعملاو ةيطخلا خسنلا ىلع ًادمتعم «افیفخ ًافيطل ًاطبض صنلا طبض
 .ةيطخلا خسنلا يف لصاحلا طبضلا يف فالخلا ىلإ ةراشالاو «ةيوغللاو

 «صنلا يف ةريثكلا رئامضلل ٍنايبو «ةيادهلا صن بیرغل حرش عم اذه
 ؟اهنم دارملا ةفرعمو

 عم «هنايب صنلا يعدتسي امم .هنم دب ال اّمِل يهقف حاضيإ عم كلذكو
 لئاسملا فشكو «ةيادهلا ىلع ءاملعلا اهركذ يتلا ةيملعلا تاظحالملا نايب
 .راصتخاب كلذ لكو «تاقلغملا حتفو ءاهيف ةلكشملاو ةصيوعلا

 ئرخألا ةيهقفلا بهاذملل لاوقألا ةبسن ةحص نم دكأتلاب تمق امك - 6

 ناف «ةدمتعم رداصم نم اهقيثوت عم «ةيعفاشلاو ةيكلاملا مهو ءاهيلئاقلو

 «بهذملا كلذ يف ًادّمَتعم ًاردصم كلذ قيثوتل ترکذ :ًاحيحص لقنلا ناك

 :اذه وحنو ةياور وأ «دمتعم ريغ لوق وه وأ «حيحص ريغ لقنلا ناك ناو
 .ردصملا ركذ عم «بهذملا كلذ يف دمتعملا لوقلاو .باوصلا تيب

 قثوتلاو هتعجارم ةبوعصو «بناجلا اذه يف لمعلا ردق مّلعُي یتحو
 هللا همحر يعفاشلا مامإلا نع ةيادهلا يف لقن هللا همحر فلؤملا نإف :هنم

 هللا همحر كلام مامإلا نع لقنو «ةلأسم يأ «ًالوق (140) نيعبرأو ةئامتس

 .عضاوم (۱۰۳) ةثالثو ةئام يف

 تنك اهعاونأب ةيادهلا صنل تانايبو تاحاضيإ نم هّتعضو ام نإ 65

 ًانايحأ حيرصت ريغبو ءًانايحأ ًاحرصم ينيعلا مامإلل ةيانبلا نم ًابلاغ اهلقنأ
 خسنلا يشاوح نمو «ةيادهلا حارش نم هريغ نم لقنأ كلذكو «ئرخأ



 كلذ يف يجهنمو «ةيادهلا قيقحت يف يلمع ۱۹۹
 ےک ا يي سس

 كلم يف ناك امم «يل ئلاعت هللا اهقاس يتلا ةعئارلا ةردانلا ةسيفنلا ةيطخلا
 مهطوطخب اهونیز دقو «مهوحنو نیسردملاو ةاضقلاو رابكلا ءاملعلا

 .بلاغلا يف ردصملل وزعلا عم .مهتادافاو مهتاقيلعتو مهحورشو

 ؛ةرصتخم ةمجرتب ةيادهلا صن يف نيروكذملا مالعألل تمجرت 7
 يشاوحلا لقثي ال زاجيإب هتناكمو مجرتملا نمزب ميركلا "یراقلا مالعال

 يف دمتعملا حجارلا وه امو «هب ئتفملا نايبل ضرعتأ مل -

 هنأ وأ ؟فالتخالا لاح نيبحاصلا لوق وأ مامإلا لوق وه لهو «بهذملا

 وأ «رفز لوق وه وأ ءاذكهو «نيبحاصلا دحأ هعم ناك نإ مامإلا لوق مد
 .. وآ «ریسیتلا بسحب وآ «لیلدلا ةوق بسحب

 يضاقلو ةصاخ تاحيجرت ةيادهلا يف ز ينانيخرملل نأ ًاضيأ مولعمو

 تاحيجرت بهذملا يف نيرخآ رابک ةمئالو .یرخآ تاحیجرت ناخ
 ؟مدقُي تاحیجرتلا هذه يأف ءاذكهو .مهفلاخت

 صاخ ِثحب يف هتبتك ام اهل رظنپ تم هکناف ةضيزع ةف هو

 طباوض يف تالمأت عم « ی بهذملا نیوکت» :هناونع «اهگوانت عوبطم

 فقوتلا انم جاتحی «بهذملا بک يف ٌرهاظ يعقاو رم اذهو ««هب یتفملا

 .يتفملا مسر يف بك امیف رظنلا ةداعإو «ناعمإو ةقدب هتساردو «هدنع

 مدقت اَمِل ًادج ًاريثك ليحُي هنأ هللا همحر فنصملا ةداع نم نإ -۸

 باتكلل يتمدخ يف مزتلأ ملف .يتأيس ام ليحي ةريثك ئرخأ عضاوم يفو
 .اليلق الإ «تالاحالا هذه نايب

 يرودقلا نيب يدتبملا ةيادب يف عمج هللا همحر فلؤملا نأ مدقت 4
 هَ و ۶ و

 عضو اهيف مت ةيطخ خسن ةدع تدجو دقو «تادایز عم ريغصلا عماجلاو



 ۱۹۷ كلذ يف يجهنمو «ةيادهلا قیقحت د يف يلمع

 نإ :ص :فرح زمرو «يرودقلا نم ةلمجلا تناك نإ :ق :فرح زمر

 .اهيلع تادايزلا نم تناك نإ :ز :فرح زمرو «ریغصلا عماجلا نم تناك

 ءزومرلا يف تفلتخا امك «كلذ ردق يف خسنلا هذه تتوافت دقو

 ءاهتقد مدعو «زومرلا كلتب صنلا قاهرإ مدعل ؛كلذ تابثإ مدع تيأرو
 ؛قاش ليوط رم وهو ءاهتابثإ لبق كلذ نم دكأتلاو يرحتلا نم دب الو
 نكامأ يف اهقيرفتو رداصملا كلت صوصن هللا همحر فلؤملا عيزوتل كلذو

 .اهلوصأ يف اهعضو بيترت یلع تسيلو «ةيادهلا نم ةفلتخم

 جیرخت ةيحان نم ةيادهلا ةمدخ يف يلمعو يتاقيلعت نع امآو -۰

 اهتجرد نايبل يعسلاو ءاهجيرخت رداصم ىلإ اهوزعو ءاهتلدأو اهثيداحأ

 وآ ؛فقن مل وأ فنصملا دنع ثیدحلا ظفل يلع انفقو ءاوس ٠ هیکحو

 رابک هدنع فقو دق بعص رمآ اذهف :دجوی مل وأ «هنم بيرق رظفلب دجو

 یراصق مهلذبو ؛هوحن ثیثحلا مهیعس عم «هیف اوریحتو ءاملعلا

 لا دل رفاوت عم كلذ يف ئربكلا ةيلهألا نوکلمی اوناكو «مهدهج

 .بولطملا ىلإ لوصولا ةيغب اوئود ام اونودو اودهتجا دقو

 بهذملا بحاص نم بهذملا ةلدأ نأ ىلإ هيبنتلاو انه ريكذتلا عم

 نم رخأتملا يتأي اذكهو «دعب تود دق ثيدحلا تک نكت ملو تناك

 .!ءيش لك بعوتسی مل يذلا رّمخأتملا نم ٌمدقتملا جرخیل نيثدحملا

 اهيف فلتخت ٠ ةيداهتجا ةلأسم فيعضتلاو حيحصتلا ةلأسم نإف ًاضيأو

 «ثيدحلل ححصم لبج ماما نوف «ًاریثک 8 اهيف نيابتتو ءٌراظنألا

 مامإ نمو «هدعاوقو هتجح لکلو هل فعضم هلثم رخآ لبج مامإ ىلإ

 .هيلع فقي مل رخآ یلاو «هجیرخت یلع فقو



 كلذ يف يجهنمو تیادهلا قيقحت 3 يف يلمع ۱۹۸

 فلتخت ثيداحألل مهفیعضتو نیئدحملا حیحصت ةقيرط ناف كلذکو

 .ءاهقفلا ةقيرط نع

 حیحصت يف ًادج ٌريبك رود هل رمآ دجوي هنأ لا انه ریش ًاضیاو

 ةلأسم وهو الأ «هراكنإ ٌدحأ عیطتسی ال يعقاو وهو ءاهفيعضتو ثيداحألا

 .جرخملا باتكلا ثيداحأل نیجرخملا ةمئألا نيب يهقفلا بهذملا فالتخا

 مامإلا وه ةيادهلا ثيداحأ جيرخت يف بّتک نم عسوأ نم ناك اذكهو *

 ظفاحلا هرصتخا دقو «تادلجم ةعبرأ يف عوبطملا «ةيارلا بصن يف يعليزلا

 بّدكل يركذ مدقتو «كردتسا نم امهيلع كردتساو «ةياردلا يف رجح نبا

 وغانا عمم اوز را تک ا کیا میرم نکا تم ا
» 

 .ریدقلا حتفو ةيانبلا يف نودم

 يف دیدشلا راصتخالا وه ةيادهلا ثیداحآ جيرخت يف يجهنم ناك دقو

 ؛اهیف هدوجو نکامآ نايبو «ةيثيدحلا بتکلا باحصآ نم هجرخآ نم نایب
 .روسیم رمألاف عسوتلاو ةدازتسالا دارآ نمو «يشاوحلا لاقثإ ةيشخ

 «نأشلا لهأ لاوقآ نم هيلع مکحلاو هتجرد نايبل داجلا يعسلا عم اذه

 .كلذل مستی ال ماقملا ذإ هتجرد رک ْعَدَأ :دجآ مل ينأ لاح يفو

 يجّرخم ىلع تاکاردتسالا رکذب يدش ٌمامتها يل ناك ًاضيأو *

 امب كلذو ءاذه وحنو هدجن مل وأ ؟ بيرغ : مهلوق لاح «ةیادهلا ثیداحآ

 : هيباتك يف اغبولطق نب مساق مامإلا لحفلا يذلا ةمالعلا مهيلع هكردتسا

 ئلاعت هللا ينقفو یرخآ تاكاردتسابو «رابخالاو فيرعتلاو «يعملألا ةينم

 وحن تغلب «ةثوثبم ٍةريثك عضاوم يف كلذ لصح دقو ءاهيلع فوقولا

 .دمحلا هلو ءاثيدح نيثالثلا



 ۱۹۹ كلذ يف يجهنمو تیادهلا قیقحت 3 يف يلمع
 ڪپ سهي أ

 هللا ينقفو دقو ءالحأ اهجرخب مل ةيادهلا يف تّرم ثيداحأ كانه لب

 نباو ينيعلاو رجح نباو يعليزلا هجرخي مل امل لاثمك رظنيو ءاهجيرختل
 .جارخلاو رشعلا باب :مامهلا

 اهنأب حرصی ملو ةيادهلا يف ينانيغرملا اهركذ ثيداحأ كانه ًاضيأو

 سيل :ثیدح لثم ا ىجرخم دنع اهجيرخت تاف انه نمو «ثيداحأ

 جارخلا :ثيدحو هاهطاسوآ رومألا ريخ :ثیدحو «ةنياعملاك ربخلا

 اهتجرخ دقو ءاهريغو «هیلع ىلعي الو ولعی مالسالا :ثیدحو «نامضلاب

 .دمحلا هلو اهتعباتو

 رداصم هل اغبولطق نب مساق ةمالعلا مامالا نأ ئلإ انه ّرظنلا تفلأو *

 مامإلل لصألا باتک نم جرخی وهف «لابلاب رطخت ال اهنع لقنی جیرختلا يف
 قريبک ةياور نم هنأ رهظی نکلو «هل راثآلا باتک نمو ؛نسحلا نب دمحم
 اذکهو .فسوی يبأل جارخلا باتک نمو «ةلوادتملا ةعوبطملا ةريغصلا ريغ

 نم جرخی امك «يخركلا دنسب يفنحلا هقفلا يف يخركلا رصتخم نم جرخی
 هدنسب فاصخلل يضاقلا بدأ باتک نمو «يأرلا لالهل فاقوألا باتک

 نب نسحلل يحاضألا باتک نم جرخب لب ءًاضيأ هل فقولا :هباتك نمو
 جیرخت بک دادع يف رکذت ال يتلا بّتکلا نم اهریغو «ءانبلا دمحأ
 .كلذ ةنظم تسيل لب «ثيداحألا

 لآلخلا ركب يبأل ننسلا باتكك «ةيفنحلا ريغ بک نم جرخی اذكهو
 نب زيزعلا دبع ركب يبأ بّتک نمو «(ه۳۱۱ت) دمحم نب دمحأ يلبنحلا
 نم كلذكو ۰(ه۳۳ت) يلبنحلا لآلَحلا مالغب ريهشلا «يوغبلا رفعج
 .ربلا دبع نبال راکذتسالاو «مزح نبال ىّلحملا



 كلذ يف يجهنمو «ةيادهلا قيقحت يف يلمع ۳.۰
 حج ا ببجبمل

 ةفينح وبآ» :هباتک يف يوناهتلا رفظ ةمالعلا هلاق ام ةبسانملل انه لقنآو

 :لاق هل ننسلا ءالعإ ةمدقم يف عوبطملا ۰۱۷۷ ص «نوئدحملا هباحصأو

 رجح نباو «ةيارلا بصن يف يعليزلا ناظفاحلا هيف لاق ثيدح لکو

 باتك يف دمحلا هللو هنم ريثكلا تدجو دق :هدجن مل بيرغ :ةياردلا يف

 يفو «نسحلا نب دمحم مامإلل راثآلا باتك يفو «فسوي يبأ مامإلل جارخلا

 ها .«هل ججحلا باتک

 نع ةسارد تَّلِمَش دقف «ةيادهلل اهب ٌتمّدق يتلا ةمدقملا امأو -۱

 تلَجس دق تنكو قدع بناوج نم كلذو «هب لصتي امو «ةيادهلا باتك

 ةليوطلا يتمدخ مايأ ةقرفتم اهتلثمأو اهرصانعو ةساردلا هذه ٌراكفأ

 :يلي ام ىلع ةمدقملا هذه تلمتشا دقو «ةيادهلل

 ٍةفئاط ركذو «هتافنصم نایب عم ءهللا همحر فئؤملل طسو ةمجرت -۱
 دج دمحلا هو اهيفو. «ةيادهلا تحاص اع رابكلا ةمكألا تاءانث نم

 ۱ .تامجرتلا نم اهتاقباس نع ٌتافاضاو
 هتناکم نايبو «ةيادهلا باتک ىلع ءانثلا يف ءاملعلا صوصن رکذ -۲

 ع ف لك نم تیز ار دقو «ةيلاعلا

 ةيادهلا ظفح نمم ملعلا بالطو ءاملعلا نم ٍةفئاط ءامسأ تعمج ۳

 .بلق رهظ نع ًابيغ
 يف «ةيادهلا لصأ يدتبملا ةيادب يف ينانيغرملا مامإلا جهنم شیب 4

 .ةرقف ةرشع عبس



 ۱۳۱ كلذ يف يجهنمو «ةيادهلا قیقحت يف يلمع

 امو ءاهيف هتاداع تركذو ءةيادهلا يف ينانيغرملا جهنم لوطب تيب 5

 ةقيرطو «لئاسملا ضرع يف هجهنمو ءاهل هنيودت ةقيرط يف هيلع ئرج

 تلمش «ةرقف نيعبرأو تس يف كلذو ءاهيف ةيهقفلا لاوقألل هحيجرت
 .كلذ يف ءاملعلا هركذ امو ءاهل يتمدخ مايأ يف هتظحال امم ةريثك بناوج

 ناكأ ءاوس «ةيادهلا باتك يف لالدتسالا يف ينانيغرملا جهنم تنيب -

 هلک كلذ يف هللا همحر هراصتخا نايبو «مهريغ ةلدأ مأ «ةيفنحلا ةلدأ يف

 .ةرقف ةرشع عست يف كلذو

 هوجو ضعب نايب عم «ةيادهلا باتك ةبوعص نايبل ًاناونع تدقع ۷
 .كلذ يف ءاملعلا صوصنو تابوعصلا كلت

 تاحماسم نم ءاملعلا هظحال امع مالکلا لامجإ عم ةرظن تیقلآ ۸

 ةددعتم بناوج نم «ةيادهلا يف ينانيغرملا مامإلا ىلع تظجول ةيملع
 نع ةرابع بلاغلا يف اهنأو .تاظحالملا هذه دن نمو ءاهتبثأ نم نايبو

 .رظنلا تاهجو يف فالتخا

 يف ينانيغرملا مامالا اهيلإ عجر يتلا ةيادهلا رداصمل ًاناونع تدقع ٩

 .اردصم (۳۳) تغلب دقو «حیرصت ریغبو حیرصتب ةيادهلا
 ام ماق ًايملع ًالمع نیرشعو ةئام (۱۲۰) تعمج ٠

 صتخمو ءةريثك تادلجم يف لّوطم حرش نيب ام ءاهب لصتی امو ةيادهلا

 .دئاوفو قيلعتو ةيشاح نيب امو

 خسُن تاحفص لع ًاروثنم يقب ام اهنمو «باتك يتفد نيب عمُج ام اهنم
 لامع اهنمو «تادافالاو حورشلا كلت اهيلع اولجس يتلا ةطوطخملا ةيادهلا



 كلذ يف يجهنمو «ةيادهلا قيقحت 3 يف يلمع ۳۰۲
 هتک کت سس ربحجيي

 نايبو «ةيثيدحلا رداصملا ىلإ اهوزعو ةيادهلا ثيداحأ جیرختب ةصاخ

 :نيوانع ةعبرأ يف اهتلعجو ءاهضعبل ليصفتو نایب عم ءاذه وحنو ءاهتجرد

 .ًالمع (۱۸) ءاهب لصتي امو «ةعوبطملا ةيادهلا حورش ١

 المع (۲۸) «عبطُت مل يتلا ةيادهلا حورش مهأ ١

 .لامعأ (۷) «ةيادهلا ثيداحأ جيرخت بک - ۳

 اممو مجارتلا بک يف ركذ امم «ةيادهلا ىلع ةيملعلا لامعألا ةيقب - ٤
 .المع (50) « هيلع تفقو

 اهتدمتعاو اهُتعمج يتلا ةيادهلل ةريثكلا ةيطخلا حنا نعتمد

 جذامن عضو عم ءاهنم نيعبرأو ًاعست راصتخاب تفصوو «قیقحتلا يف

 .ليوطتلا نع ًادعب ل

 .ةيادهلا باتكل حيحصلا مسالا ةصاخ ةرقف يف تنّيب -۲

 دق اهل ةعبط لوأ نأ تركذو «ةيادهلا تاعبط راصتخاب تيب -۳

 يتئام نم رثكأ اهيلع ئضم
 «كلذ يف يجهنم تنيبو «ةيادهلا باتك قيقحت يف يلمع تركذ - 6

 .ةيادهلا نع ةساردلا هذه هتنمضت امل لّمجم ضرع عم «ةرقف ۰ ) يف

 .قيقحتلاو ةساردلا رداصمل سرهفب ةساردلا هذه تمتخ تمتخ مث 060

 رصتخملا ةيادهلا باتك نإ :ةساردلا هذه ةياهن يف لوقأ اذكهو *

 اذه ءانبأ نم يلثمل ينانيغرملا ٌمامإلا هلی مل يهتنملا ةيافك نم ٌرصتعملا

 بالطلو «هنامز لهآ نم رابكلا ءاملعلل هفلآ امنإو ءملعأ هللاو ءرصعلا

 ةراشبلا باب نم لاقي اذه عم نكلو «تقولا كلذ يف ءايكذألا ملعلا



 ۳۰۳ كلذ يف يجهنمو «ةيادهلا قیقحت يف يلمع
 هس ع ڪڪ چ ضضض عم

 ؛نيبراشلل ابنع ًاقئار هشت ال اعم دروم ةيادهلا باتك یقبی د :نميلاو

TTقفوملا وه هللاو «هتاناكمإو هدادعتساو هلاحو  

 .ميلعلا حافلا

 يهو «ةيادهلا نم ةخسن مدقأ فثصملا ذيملت لاق انه نمو

 «باتكلا اذه يناعم تحت نم غارفلا عق ةو دق» :ه١٠٠ ةنس خيراتب

 هللا قرر ام ردقب «هقئاقد يف قيمعتلاو «هقئاقح قيقحتو «هينابم حيحصتو

 ها .«ءاهّدلاو ةسايكلاو «ءاكذلاو ةنطفلا نم یلاعتو هناحبس

 ًاميلست مّلسو هبحصو هلآ یلعو ٍدمحم انديس ىلع هللا یلصو ءاذه

 ريخلاو ةيفاعلاب هللا ممتو ءاريخآو ًالوأ هلل دمحلاو ءادبأ ًامئاد ًاريثك

 يف العو لج هلعجو «میرکلا هجول ًاصلاخ اذه يلمع ٌبکو «ةكربلاو

 .لوؤسم مركأ هنإ «لوبقلا زرح

 يف اهثدمتعا يتلا تاطوطخملا مهأل جذامن نع ٌروص يلي اميفو *

 رداصم سرهف يتأي اهدعبو «ةلاطإلا نم ًارذح اهب ًايفتكم «ةيادهلا قيقحت
 .قيقحتلاو ةساردلا
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 تاطوطخملا نم جذامن
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 خسن خيرات نود نم



 تاط وطخملا نم جذامن

 ابرلا باب رخآ ىلإ قالطلا باب نم أدبت ةسيفن ةخسن نم ةريخألا ةحوللا
 خسن خيرات نود نم قوقحلاو
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 ب ب ی ی ی عمه ای مجم

 ه ۸۰۱ خيراتب ةسيفن ةخسن نم ةيناثلا ةحوللا



 تاطوطخملا نم جذامن ۲٤

 ه ۸۰۱ خيراتب ةسيفن ةخسن نم ةريخألا ةحوللا



 تاطوطخملا نم جذامن ۳۳۵

rg 
 رتو

 دابا كلم ھت ویر 57 گرل ر

 1 اب ساک شا
 3 راج هذ اوس ۳ ی هاو

 1 ا و هن ا جبر 0 7
 : ree OS نوک 3 5 4

 ام
fortsی ی اشو تالا یب رعد كنذ < 2  

FEE 2 
 ۱ ران سوقا نوت س نول

 اس نیا او . فر اس تدارک
 )شمس داوا اییچتار. شرط )ناب

 تم ا
 4-2 نئي يرعب ولو میم شف ياد ةناتکب دهم 1 وش یا جرش امت دنا توت ایم" سا ۱

 وچن .جرتنا )دعا دکان یجب: ا
 E E یا تطال اما

 تر ی مجرا رش حار احلا تيرصف

 0 تیوسو ۱
 برید ازم ےںیاو رد اکمات ہاری تن

 دویست O 5 فا تم
 ن ۳ یوم سد بو ل 3

 ه ۸٩۱ خیراتب ةخسن نم ىلوألا ةحوللا



 تاط وطخملا نم جذامن ۳۳۹

3 

 دياب تام زیرا تناكاذإو سفت
 اد

 لس دزد سا نواز انا تست
 ۳ و يح عقب

 لنز رد اجر

 ارادن يز مرید يا نارك ة سلا ناو
E Oa TAREE 

۲ ginin ا 

 توله عع لی

 مه ۸٩۱ خیراتب ةخسن نم ةريخألا ةحوللا





 تاط وطخملا نم جذامن

 ه ۹۵ خیراتب ةسيفن ةيناطلس ةخسن نم ةريخالا ةحوللا



 ۳۳۹ تاطوطخملا نم جذامن
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 تاطوطخملا نم جذامن ۳۳
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 ه ۱۰۳۸ خيراتب ةسيفن ةخسن نم ةريخألا ةحوللا



 ۳۳۷ قیقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف

 قیقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف

 يبآ قیقحت .ه۱۸۲ت «ميهاربإ نب بوقعی فسوی وبآ «راثآلا -۱

 .توریب «ةيملعلا بتکلا راد «يناغفألا ءافولا

 نآرقلا ةرادإ .ه ۱۸۹ ت «ينابيشلا نسحلا نب دمحم «راثآلا -۲

 .ه۱۰۷/۱ ط ناتسکاب «يشتارك «همولعو میرکلا

 .-ه۲۸۷ت «ينابيشلا مصاع ينأ نب ركب وبآ يناثملاو داحالا -۳

 .ضايرلا تيارلا راد ترباوجلا مساب/د قیقحت

 نب دمحم ةرهز وبآ «ةيهقفلا هژارآ هرصعو هتايح ةفينح وبآ -
 .ةرهاقلا «يبرعلا رکفلا راد به ۱۳۹4ت ءدمحأ

 ةمدقم عم) يوناهتلا ينامثعلا دمحآ رفظ «هباحصآو ةفينح وبآ -۵

 .ننسلا ءالعإ = (ننسلا ءالعإ

 دمحآ يريصوبلا «ةرشعلا دیناسملا دئاوزب ةرهملا ةرخلا فاحتإ -1

 ني دومحم نب دیسلاو «دعس نب لداع قیقحت .ه ۸۰ت ءركب يبآ نبا

 .ه۱۱۹/۲ط «ضايرلا «دشرلا ةبتكم «ليعامسإ

 يدييزلا «نيدلا مولع ءايحإ رارسأ حرشب نيقتملا ةداسلا فاحتإ -۷

 .ركفلا راد .ه۱۲۰۵ت «دمحم نب دمحم

 .مهنع هللا يضر ءاهقفلا ةمئألا فالتخا يف فيرشلا ثيدحلا رثأ -۸

 .ه۱2۲۸/۵ «ةرونملا ةنيدملا ءرسيلا راد «ةماوع دمحم



 قيقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف ۲۳۸

 «دحاولا دبع نب دمحم يسدقملا ءایضلا «ةراتخملا ثیداحالا -4

 ةكم «ةثيدحلا ةضهنلا ةبتكم «شيهد نب كلملا دبع/د قيقحت .ه ۱۳ت

 .ه۱۶۱۲۱/۱ط «ةمركملا

 حيحصت «ه۳۷۰ت «يلع نب دمحأ صاصجلا «نآرقلا ماكحأ -۰

 .توريب «يبرعلا باتكلا راد «يبلحلا يزغلا ريشب دمحم خيشلا

 «دمحم نب دمحأ يواحطلا رفعج وبأ «نآرقلا ماكحأ ١-

 عيزوت «توريب «ةيملعلا بتكلا راد .يوالحملا دماح قيقحت .ه۳۲۱ت

 .ةمرکملا ةكم «زابلا ةبتکم

 ؛يلع نب نيسح يرميصلا «هباحصأو ةفينح يبآ رابخآ -6۲

 .ةمرکملا ةكم «ةيدادمإلا ةبتکملا .ه ۱2۰۲ ۰۳/ «ه٤ ٣۳ت

 «هللا دبع نب دمحم يقرزألا «راثالا نم اهیف ءاج امو ةكم رابخآ -۳

 هةمرکمل ةكم «ةفاقثلا راد .سحلم حلاص يدشر قیقحت ها۲ ؟ت

 .ه۱۰۳/ 6 ط

 ۵7۰ ت «ةريبه نب ییحی ةريبه نبا یاملعلا ةمئألا فالتخا -6

 .توریب «ةيملعلا بتکلا راد .دمحآ فسوی دیسلا قیقحت

 ت .دومحم نب هللا دبع يلصوملا «راتخملا لیلعتل رایتخالا ٠-

 وبآ دومحم خیشلا ةعبط نع ةروص «توریب «ةفرعملا راد /ط ص۳

 بیعش قیقحت .ه۱۳۰/۱ «ةيملاعلا ةلاسرلا ةسسوم ةعبط + «ةقيقد

 .هریغو «طؤانرألا

 دمحآ فاصخلا (دیهشلا ردصلل هحرش عم) «يضاقلا بدأ -



 ۲۳۹ قیقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف

 ةرازو «قارعلا «ناحرسلا لاله ييحم قیقحت .ه۲۲۱ت «رمع نبا

 .-ه۱۳۷۷ فاقوألا

 ه۲۵۲ت «لیعامسا نب دمحم يراخبلا «درفملا بدألا -۷

 «توریسب «ةفرعملا راد «كعلا نمحرلا دبع نب دلاخ قيقحت

 .ه۱۲۰/۲ط

 يوونلا ءملسو هيلع هللا یلص راربالا ديس مالک نم راكذألا -۸

 «توريب «جاهنملا راد .به۲۷۲ ت فرش نب ئيحي نیدلا ييحم

 .ه ۷۱ ط

 بجر نبال ؛مکجلاو مولعلا عماج هحرش عم) ةيوونلا نوعبرألا -4

 قیقحت .ه۲۷۲ ت فرش نب ییحی نیدلا يبحم يوونلل «(يلبنحلا

 ةرادب ةصاخ ةعبط) ه۱:۲۳/۹ط «سجاب ميهارباو «طؤانرألا بیعش

 .(ضایرلاب زیزعلا دبع كلملا

 نب دمحآ ينالطسقلل «يراخبلا حیحص حرشل يراسلا داشر| -۰

 .ه۱۳۲۳ ترهاقلا «ةيريمألا ه۲۳٩ت «دمحم

 قیقحت .ه 1۸ت «دمحآ نب يلع يدحاولا لوزنلا بابسآ ١-

 .ه ۱۶۰۸/۱ «یقتشمد «ریثک نبا راد اغبلا یفطصم/د

 هنمضت امیف راطقألا ءاملعو راصمألا ءاهقف بهاذمل راکذتسالا -۲

 ت «هللا دبع نب فسوی ربلا دبع نبا «راثالاو يأرلا يناعم نم ًاطوملا

 .ةبيتق راد .-ه۱8۱6/۱ط «يجعلق يطعملا دبع قیقحت ص۳

 «ه۸٥٤ت «نیسحلا نب دمحأ یقهیبلا .تافصلاو ءامسألا -۳



 قيقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف ۲۶۰

 .ه۱۱۳/۱ط «ةدج «يداوسلا ةبتکم «يدشاحلا هللا دبع قیقحت

 دمحم نب ايركز «بلاطلا ضور حرش بلاطملا ینسآ -6
 .ةيمالسإلا ةبتکملا به ۹٩۲ 1ت «یيراصنالا

 نب باهولا دبع يضاقلا .فالخلا لئاسم تكن ىلع فارشالا -6

 «مزح نبا راد رهاط نب بیبحلا قیقحت .ه؛۲۲ت يکلاملا يلع

 .ه ۱۲۰/۱ «توریب

 «يلع نب دمحآ ينالقسعلا رجح نبا «ةباحصلا زییمت يف ةباصالا - ۲

 ربلا دبع نبا .باحصألا ةفرعم يف باعیتسالا :هشماهبو به ۸۵۲ ت

 «يبرعلا ثارتلا ءايحألا راد ريوصت به 11۳ ت «هللا دبع نب فسوی

 .ه ۱۳۵۸/۱ «توریب

 قیقحت .ه۱۸۹ت «ينابيشلا نسحلا نب دمحم «ءلصألا -۷

 .ه۱۳۳/۱ «مزح نبا راد «نلاکونیوب دمحم/د

 قیقحت .ه ۰٩ت «دمحآ نب دمحم يسخرسلا «هقفلا لوصآ -۸

 .توریب ةفرعملا راد «يناغفألا افولا وبآ

 نيسعلا ةرق حرشب نیعملا حتف ظافلآ لح ىلع نیبلاطلا ةناع -۹

 «رکفلا راد .ه۱۳۱۰ت ءاطش دمحم نب نامثع يركبلا «نیدلا تامهمب

 .ه ۶۷۱

 نب دمحم يمزاحلا «راثألا نم خوسنملاو خسانلا يف رابتعالا -۰

 .صمح «سلدنألا ةعبطم «يمكاح بتار قیقحت ۵۸ت «یسوم

 .ه ۷۱



 5١ قيقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف

 به ١944 ت «يوناهتلا ينامثعلا دمحأ رفظ «نّتسلا ءالعإ -۱

 ةكم «ةيدادمإلا ةبتكملا «يشتارك «ةيمالسالا مولعلاو ميركلا نآرقلا ةرادإ

 .ةمركملا

 ملعلا راد ءه ۱۳۹۲ ت «يلكرزلا نيدلا ريخ «مالعألا -۲

 اغ «توریب «نییالملل
 «خاّبطلا بغار دمحم «ءابهشلا بلح خيراتب ءالبنلا مالعإ -۳

 «بلحب يبرعلا ملقلا راد «لامك دمحم قيقحت .به۱۳۷۰ت

 .ه ۱۰۹/۲ ط

 «دمحآ نب دمحم ينيبرشلا «عاجش يبآ ظافلآ لح يف عانقالا -

 .توریب «رکفلا راد .ه ٩۷۷ ت

 «دمحم نب يلع ناطقلا نبا «عامجالا لئاسم يف عانقالا -۵

 «ةشيدحلا قورافلا ةبتکم رشن .يديعصلا يزوف نسح قیقحت .به ۲۸ت
 .ه۱ ۱ ط

 ت يعفاشلا سيردإ نب دمحم «(ينزملل رصتخملا عم) مألا دره

 .توريب تفرعملا راد «راجنلا يرهز دمحم حيحصت .ه ۶

 يحلا دبع دمحم «مامإلا فلخ ةءارقلاب قلعتی امیف مالکلا مامإ -۷

 ةدج «يداوسلا ةبتکم «ةيريمض نامثع قیقحت .ه۱۳۰ت «يونكللا

 .ه ۶۷

 نبا مساقلا دیبع وبأ ءاهفراصمو اهتاهج نایبو ةيعرشلا لاومألا -۸
 راد ریوصت ءه ۱۳۸۸ «سارهلا لیلخ دمحم قیقحت .ه۲۲ ت «مالس



 .ه ۱2۰۱ ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم .ةرهاقلا ءركفلا

 قيقحت .ه۲۵۱ت «دلخم نب ديمح هيوجنز نبا «لاومألا "4

 .ها١57/1٠5١ط ..ضايرلا .لصیف كلملا زكرم رشن «ضايف بيذ ركاش/د

 قيقحت ه۵1۲ت «دمحم نب ميركلا دبع يناعمسلا «باسنألا -۰

 .ه ۱۳۸۲/۱ «دابآ رديح «يملعملا نمحرلا دبع

 «يولهدناكلا ابرکز دمحم «ثكلام أطوم ىلإ كلاسملا زجوأ - ۱

 .ه۱۰۰/۳ تمرکملا ةكم «ةيدادمإلا ةبتکملا .ه۱۰۳ت

 نب دمحم رذنملا نبا «فالتخالاو عامجالاو ننسلا يف طسوألا - ۲

 .ضایرلا «ةبيط راد .به۱۰۵/۱ط .ه۳۱۸ت یيهاربا

 دمحآ ةعفرلا نبا «نازیملاو لایکملا ةفرعم يف نایبتلاو حاضیالا -۳

 .یرقلا مأ ةعماج/۱ط «فوراخلا دمحم/د قیقحت به ۷۱۰ت «دمحم نب

 «دمحم نب ليعامسإ يدادغبلل نونظلا فشک لیذ نونکملا حاضیا -4

 ه ۱۰۲ «توریب «رکفلا راد «لوبنطسا ةعبط نع ةروص هه ۱۳۳۹ ت

 (نیدباع نبال قلاخلا ةحنم عم) «قئاقدلا زنك حرش قئارلا رحبلا - 0

 .توریب «ةفرعملا راد به ٠۷٩ت «ميهاربإ نب نيدلا نيز میجن نبا

 نب دحاولا دبع ينايورلا «(ةيعفاشلا عورف يف) بهذملا رحب -1

 «ةيملعلا بتکلا راد .دیسلا يحتف قراط قیقحت .ه۵۰۲ت «لیعامس]

 ۰۸۲۰۰۱۹/۱ «توریب

 دوعسم نب ركب وبآ «مئارشلا بيترت يف عئانصلا عئادب - ۷

 ۷) «ةيملعلا تاعوبطملا ةكرش ۰۱ط نع ةروص ۰۵۸۷ ت «يناساكلا



 ۶:۳ قیقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف

 .(دلجم

 «ه ۵۹۳ت «رکب يبآ نب يلع ينانيغرملا «يدتبملا ةيادب -۸

 «ندنل «يمالسالا ثارتلل ناقرفلا ةسسؤم «شادكب دئاس/ د.أ قیقحت

 .ه ۷۱

 دمحم يناكوشلا «عباسلا نرقلا دعب نم نساحمب علاطلا ردبلا -4

 .توریب «ةفرعملا راد .ه۱۳۵۰ت «يلع نبا

 رمع نقلملا نبا «ریبکلا يعفارلا ثيداحأ جيرخت يف رينملا ردبلا -۰

 «ضايرلا «ةمصاعلا راد ةعومجم قيقحت ,«ه/5١٠ت «يلع نبا

 .ه ۷۱

 (مامهلا نبال) ريدقلا حتف ثحابم نع فشکلا يف رینملا ردبلا -۱

 .به۱۱۳۸ت «يوتتلا يداهلا دبع نب دمحم ریبکلا يدنسلا نسحلا وبآ

 .ةرونملا ةنيدملاب ةيدومحملا طوطخم

 لوصولا ةياهن) ماکحالاو يودزبلا بتک نيب عماجلا ماظنلا عیدب -۲

 ‹«ه ٤1۹ت «يلع نب دمحأ نيدلا رفظم يتاعاسلا نبا «لوصألا ملع لإ

 .ه۱۱۸ ةنس «یرقلا مآ ةعماج عبط «يملسلا ريرغ نب دعس/د قیقحت

 رجح نبا «(مالسلا لبس عم) ماکحالا ةلدأ نم مارملا غولب -۳

 .توریب ه۸۵۲ ت «يلع نب دمحأ ينالقسعلا

 يلع نيدلا رون يمثيهلا «ثراحلا دنسم دئاوز نع ثراحلا ةيغب - 6

 تاعوبطم «يركابلا دمحأ نیسح/د قيقحت ۸۰۷ ت «ناميلس نب

 .ه۱۱۳/۱ «ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا



 قيقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف ٤

 نيدلا لالج يطويسلا «ةاحنلاو نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب ٥-

 یسیع «ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم/د قيقحت «ه١١4 ت «نمحرلا دبع

 .م١19754/1ط «ةرهاقلا «يبلحلا يبابلا

 ءريخلا يبأ نب ییحب ينارمعلا «(يعفاشلا هقفلا يف) نايبلا -1

 .ه ۱۶۲۱/۱ قدج «جاهنملا راد «يرونلا مساق قیقحت به ۵۸ت

 ت «دمحآ نب دومحم نیدلا ردب ينيعلا «ةيادهلا حرش يف ةيانبلا -۷

 «توریب ءركفلا راد يروفمارلا رمع دمحم حیحصست ص۵

 دوعسم قیقحت «ناتلم «ةيناقح ةبتکم «ناتسکاب ةعبط + هم ۰۰۱

 .۱/ط «يناتلملا دمحآ ضيفو «دمحآ

 ۸۷۹ ت «اغبولطق نب مساق «ةيفنحلا تاقبط يف مجارتلا جات -۸

 «قشمد ءملقلا راد .فسوی ناضمر ريخ دمحم قيقحت «ه

 اها١/7١51١ط

 ريهشلا «دمحم نب دمحم «سوماقلا رهاوج نم سورعلا جات -4
 .تيوكلا «فاقوألا ةرازو ۰۱/ ۰۱۲۰۵ ت يديبزلا یضترم ديسلاب

 «فسوي نب دمحم قاوملا «لیلخ رصتخمل لیلکالاو جاتلا -۰

 به ۱۶۱۱/۱ «توریب «ةيملعلا بتکلا راد .ه۹۷٩۸ت

 .ه"1۳۷ت ءدمحأ نب كرابملا يفوتسملا نبا «لبرإ خيرات ١-

 .م٠198١ «قارعلا «دیشرلا راد ءرافصلا يماس قيقحت

 نبا دمحم يبهذلا «مالعألاو ريهاشملا تايفوو مالسإلا خيرات -۲

 «يمالسإلا برغلا راد .فورعم داوع راشب/د قيقحت ءهال58 ت ءدمحأ



 ۲۶0۵ قیقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف

 -ه۱۶۲/۱ «توریپ

 ت «هللا دبع نب دمحآ يناهبصألا ميعن يبآ «ناهبصآ خيرات -۳

 «توريب «ةيملعلا بتکلا راد .نسح يورسك دیس قیقحت ص۰

 .ه ۶۱ ط

 ءه 41۳ ت «يلع نب دمحآ يدادغبلا بیطخلا «دادغب خيرات ٤-

 .توریب «رکفلا راد

 قیقحت .ه۷۱ت « نسحلا نب يلع رکاسع نبا .قشمد خيرات ٥-

 .ه16١5١ «ركفلا راد «يورمعلا ورمع

 میهف قیقحت ۲۲ت «ةبش نب رمع ةّبش نبا ةنیدملا خيرات -7

 .ه ۱۳۹۹ «دمحآ دومحم بیبح دیسلا هعبط «توتلش دمحم

 ت «يعليزلا يلع نب نامثع «قئاقدلا زنك حرش قئاقحلا نییبت -۷

 .توریب «ةفرعملا راد ه۳

 يرودقلا «ةيعفاشلاو ةيفنحلا نيب فالخلا لئاسم يف دیرجتلا -۸

 دمحأ دمحم/د قیقحت .ه ۲۸ ت «دمحم نب دمحآ رصتخملا بحاص

 -ه۱۲۵/۱ «ةرهاقلا «مالسلا راد ةتعمج يلع/ دو «جارس

 ءه 0۹۳ ت ءركب يبأ نب يلع ينانيغرملا «دیزملاو سینجتلا -4

 .ناتسكاب «يشتارك «نآرقلا ةرادإ

 ت «فرش نب ئيحي نيدلا يبحم يوونلا «هيبنتلا ظافلأ ريرحت -۰
 .ه١/8٠5١ط «قشمد «ملقلا راد ءرقدلا ينغلا دبع قيقحت .ه

 وبأ ؛(ًاتيب ۱۹۵۵ ىف «ىفنحلا هقفلا ىف ةموظنم) بالطلا ةفحت -۱



 قيقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف "ع5

 دمحم نب ئيحي هعبطب ینتعا ه۱۲۷۰ت ءالملا دمحم نب دمحم نب ركب

 .ةيدوعسلا «ءاسحالا «يفاقثلا نواعتلا ةبتكم ءالملا ركب يبأ نبا

 «يونكللا يحلا دبع دمحم «ةبقرلا حسم قيقحت يف ةبلطلا ةفحت -۲

 «ناتسكاب «يشتارك «ميركلا نآرقلا ةرادإ «هلئاسر نمض .ه ۱۳۰6 ت

 .ةمرکملا ةكم «ةيدادمإلا ةبتکملاو هم ۶ ۱

 ت «يدنقرمسلا دمحآ نب دمحم نیدلا ءالع «ءاهقفلا ةفحت -۳

 ثارتلا ءايحإ ةرادإ ۰۲/ط «ربلا دبع يكز دمحم/د قیقحت ۹

 .رطق «يمالسإلا

 جاهنملا ثیداحآ جیرخت) جاهنملا ةلدأ ىلإ عسل دج ۷

 هللا دبع/د قیقحت .ه۸۰6 ت «يلع نب رمع نقلملا نبا «(يوونلل
 .ه۱2۰۲/۱ط تمرکملا ةكم «ءارح راد «ينايحللا فاعس

 دمحأ يكملا يمتيهلا رجح نبا «جاهنملا حرشب جاتحملا ةفحت ٥-

 يناورشلا ةيشاح عم) «توریب «رداص راد .ه۹۷ ت دمحم نبا

 .(يدابعلاو

 «رکب يبا نب دمحم يزارلا «(يفنحلا هقفلا يف) كولملا ةفحت -7

 «توریب «ةيمالسالا رئاشبلا راد ریذن هللا دبع/د قیقحت .ه 11ت

 .ه 2۷۷۱

 ‹يونكللا يحلا دبع دمحم «بیوثتلا يف بیجعلا قیقحتلا -۷

 «ناتسكاب «يشتارك «ميركلا نآرقلا ةرادإ هلئاسر نمض .ه۱۳۰ت

 .ةمرکملا ةكم «ةيدادمإلا ةبتكملاو هه ۱۱



 ۲:۷ قیقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف

 ءاغبولطق نب مساق «يودزبلا لوصأ ثيداحأ جيرخت -

 «يودزبلا لوصأ ةيشاحب عوبطم «شادکب دئاس / د.أ قیقحت ۸۷ ٩۹ت

 .ه ۳۱ هتیالسالا رثاشبلا راد

 «نامثع يلع نيدلا ءالع ينامكرتلا نبا «ةيادهلا ثیداحآ جیرخت -۹

 .(طوطخم) ه۷۵۰ت

 حیحصت «ه۷۸ ت «دمحآ نب دمحم ييهذلا «ظافحلا ةركذت -۰

 .يبرعلا رکفلا راد يملعملا نمحرلا دبع

 ت «يرذنملا يوقلا دبع نب میظعلا دبع .بیهرتلاو بیغرتلا ١-
 .ه ۱۶۰۱ /رکفلا راد قرامع دمحم یفطصم قیقحت «ه 75

 مساق «(يرودقلا ىلع حیحصتلاو حیجرتلا) يرودقلا حیحصت -

 «نایرلا ةسسؤم «ريذن هللا دبع/د قیقحت «ه۸۷۹ ت ءاغبولطق نبا

 قیقحت «توريب .ةيملعلا بتکلا راد ةعبط + .ه۱۲۲/۱ «توریب

 .تاطوطخم ةدع + -ه ۱۲۳/۱ « سنوي ءایض

 مساق «(يلصوملل) رایتخالا ثیداحآ جیرختب رابخالاو فیرعتلا -۳

 قورافلا :رشانلا .يدشرملا داهج قيقحت .ه۸۷۹ت «اغبولطق نبا

 AYN «ةرهاقلا «ةثيدحلا

 ذيملت «نيدلا ناهرب يجونرزلل «مّلعتلا قيرط ملعتملا ميلعت -6
 .ه11517 «يبلحلا يبابلا ط به "1۱۰ وحن ت «ةيادهلا بحاص ينانيغرملا

 قيقحت ه۳۲۷ت «دمحم نب نمحرلا دبع «متاح يبأ نبا ريسفت -۵

 .ه۱۱۹/۳ تمرکملا ةكم ءزابلا رازن ةبتكم «بيطلا دمحم دعسأ



 قيقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف ۳:۸

 نب دمحم يزارلا نیدلا رخف «(بیغلا حیتافم) ریبکلا ریسفتلا -7

 .ه۱ ۲۰/۳ «توریب ثارتلا ءايحإ راد .ه ۱۰ ٦ت «رمع

 «ه۸۵۲ت «يلع نب دمحأ ينالقسعلا رجح نبا «بيذهتلا بیرقت -۷

 .ه ۱۳۰ «دیدجلا جارخ لا نم ۲ط «ةدج «جاهنملا راد تماوع دمحم قيقحت

 نب دمحم يبلحلا جاح ريمأ نبال «ريرحتلا حرش ريبحتلاو ریرقتلا -۸
 .ةيملعلا بتكلا راد ,«ه5١17١ «ةيرصملا قالوب ط نع ةروص «ه۸۷۹ت «دمحم

 رجح نبا «ریبکلا يعفارلا ثيداحأ جيرخت يف ريبحلا صيخلتلا -4

 .ه ۱۳۸4 «يناميلا هللا دبع حیحصت «ه ۸۵۲ت «يلع نب دمحأ ينالقسعلا

 = هال58 ت دمحآ نب دمحم يبهذلا «كردتسملا صيخلت -۰

 .كردتسملا

 .-ه ۲۲ت «يكلاملا يلع نب باهولا دبع يضاقلا «نيقلتلا ١-

 .ه ۱۲۰/۱ «توریب «ةيملعلا بتكلا راد «تاريمع ايركز قيقحت

 فسوی ربلا دبع نبا «ديناسألاو يناعملا نم أطوملا يف امل ديهمتلا -۲

 .برغملا «فاقوألا ةرازو «ةعومجم قيقحت «ه477”ت «هللا دبع نبا

 يلع نب يلع زعلا يبأ نبا «ةيادهلا تالكشم ىلع هيبنتلا -۲۳

 ةبتكم «ديز وبأ رونأو ءركاش ميكحلا دبع قيقحت «هال7ت «يقشمدلا

 .ه۱۶۲/۱ «ضایرلا ءدشرلا

 «يلع نب ميهاربإ يزاريشسلا (يعفاشلا هقفلا يف) هیبنتلا -6

 .توریب «بتکلا ملاع ه4۷۲ت

 ؛دمحآ نب دمحم يبهذلا «قيلعتلا ثيداحأ يف قیقحتلا حیقنت ٥-



 ۳۲:۹ قیقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف

 .ضایرلا «نطولا راد « طیغلا وبآ یفطصم قیقحت ه۷ ۸٩ت

 ييحم يشرقلا ةصالخلاو ةيادهلا يف ةعقاولا ءامسالا بیذهت -7

 راد «نابعش حلاص نميأ قیقحت .ه۷۷۵ ت ءدمحم نب رداقلا دبع نيدلا

 قيقحت هاروتكد ةلاسر/ط + ۱۱۹/۱ «توریب «ةيملعلا بتكلا

 .نيدلا لوصأ ةيلك «رئازجلا ةعماج يف «بيطخلا رمن دمحم دمحأ/د

 «دوعسم نب نيسحلا يوغبلا ء(ةيعفاشلا هقف يف) بيذهتلا -۷

 بتكلا راد «ضوعم يلعو «دوجوملا دبع لداع قيقحت .«هد6١ت
 .ه١/518١ط «توريب «ةيملعلا

 نب ميظعلا دبع يرذنملا «دواد يبأ ننس (رصتخم) بيذهت -۸

 دمحم قيقحت «يباطخلل ننسلا ملاعم عم عوبطم .ه 1۵1 ت «يوقلا دبع

 .ةيدمحملا ةنسلا ةبتكم «يقفلا دماح

 ت «دمحأ نب دمحم يبهذلا (مکاحلل) كردتسملا بيذهت -4

 .كردتسملا = هم ۸

 قاحسإ نب رمع نیدلا جارس «ةیادهلا حرش حیشوتلا ۰
 .طوطخم .ه۷۷۲ت «يدنهلا يونزغلا

 نب رمع نقلملا نبا .حیحصلا عماجلا حرشل حیضوتلا -۱

 .ه ۱۶۲۹/۱ قشمد نداونلا راد ۸۰ ٤ت «يلع

 «يتسبلا نابح نب دمحم متاحوبآ نابح نبا تاقثلا -۲

 «دنهلا .نكدلا دابآ رديح «ةينامثعلا فراعملا ةرئاد ه١ ٤ت

 .ه ۱۳۹۳/۱



Y 0۰قيقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف  

 نبا «ملسو هيلع هللا یلص لوسرلا ثيداحأ نم لوصألا عماج -۳

 دماح دمحم قيقحت .ه 1۰۲ ت ؛يرزجلا دمحم نبا كرابم ريثألا

 .ه ۱۳۷۰/۱ «ةيدوعسلا «ةيملعلا ثوحبلا ةسائر رشن «يقفلا

 -ه۱۸۹ت «ينابيشلا نسحلا نب دمحم «ريغصلا عماجلا -4

 .ه۱۳۲/۱ط «توریب «مزح نبا راد «نلاكونيوب دمحم /د قيقحت

 هيلع هللا یلص ريذنلا ريشبلا ثيداحأ نم ريغصلا عماجلا -60

 ءريدقلا ضيف ۸۹۱۱-2 ت «نمحرلا دبع نيدلا لالج يطويسلا «ملسو

 .يوانملل

 .ه۱۸۹ت ؛ينابيشلا نسحلا نب دمحم «ريبكلا عماجلا - 7

 .رشنلا ديق «شادکب دئاس/ د.أ قیقحت

 هللا دبع نب دمحم ركب يبآ سنوي نبا «ةنودملا لئاسمل عماجلا - ۷

 ةعماج يف ةيملعلا ثوحبلا دهعم «ةعومجم قيقحت .ه١15ت «يلقصلا

 .ه۱۲۹/۱ط ءركفلا راد عيزوت «یرقلا مآ

 دمحم يمزراوخلا «(ةفينح يبأ مامإلا ديناسم) ديناسملا عماج -۸

 ةعبط نع ةروص «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ه١٠٠ ت «دومحم نب

 .ةينامثعلا فراعملا ةرئاد

 ءه1455ت «دمحآ نب يلع مزح نبا «برعلا باسنأ ةرهمج -۹

 .ه ۱۰۳/۱ «توریب «ةيملعلا بتكلا راد «ةعومجم قيقحت

 قيقحت «ه۲۸۷ت «ورمع نب دمحأ مصاع يآ نبا «داهجلا -۰

 .ه۱۰۹/۱ط ترونملا ةنيدملا مکحلاو مولعلا ةبتكم «ديمحلا دعاسم



 "ه١ قيقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف

 عيمسلا دبع حلاص يبآلا «لیلخ رصتخم حرش ليلكإلا رهاوج ١-

 .توريب «ةفرعملا راد .ه۱۳۳۵ت «يرهزألا

 يجاهنملا «دوهشلاو نيعقوملاو ةاضقلا نيعمو دوقعلا رهاوج -۲

 بتكلا راد «يندعسلا دعسم قیقحت .ه۸۰۸ت ءدمحأ نب دمحم

 .ه۱۶۱۷/۱ط «توریب «ةيملعلا

 نب رداقلا دبع يشرقلا «ةيفنحلا تاقبط يف ةيضملا رهاوجلا - ۳

 .ييابلا یسیع ةعبطم «ولحلا حاتفلا دبع/د قیقحت .ه ۷۷۵ ت دمحم

 نیدلا ءالع ينامكرتلا نبا «يقهيبلا ىلع درلا يف يقنلا رهوجلا - ۶

 .يقهيبلل یربکلا ننسلا = ه ۷۵ ت «ينيدراملا يلع نبا

 يلع نب ركب وبآ «يرودقلا رصتخم ىلع ةرينلا ةرهوجلا - ۵

 «(حتفلا) ةقورألا راد «شادکب دئاس/د.أ قیقحت به ۸۰۰ت «يدادحلا

 .-ه ۱۶۳۱/۱ «ندرألا «نامع

 ىلع ه٤۹۷ ت ءدمحم نب دمحآ يمتيهلا رجح نبا ةيشاح -۲

 .ه۱۰۵/۲ط «توریب «ثيدحلا راد «يوونلا كسانم

 ت «نیدباع نیا دمحم (راتحملا در) نیدباع نبا ةيشاح - ۷

 قیقحت «قشمد ط + قالوب ط + ه ۱۳۸۱/۲ ط ؛يبلحلا ييابلا ه۲

 «قشمد ةفاقثلا راد «نیرخآو «روفرف حلاص دمحم نب نیدلا ماسح/د

 .ه ۲۱۱

 النم «زنکلا حرش ىلع (نیعملا هللا حتف) دوعسلا يبآ ةيشاح -۸

 يلع نب دوعسلا وبآ (ه۹96 ت «يورهلا هللادبع نب دمحم) نیکسم



o۲قيقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف  

 ريوصت .به۱۲۸۷ .يحليوملا ميهاربإ ةعبطم ءها١ا/5 ت «يرصملا

 .ينيمك ديعس « يشتارك

 حيضوتب باهولا تاحوتف) جهنملا حرش ىلع لمجلا ةيشاح -۹

 هرصتخا «يراصنالا ايركز خيشلل وه بالطلا جهنمو «(بالطلا جنم حرش

 لمجلا ةمالعلا امأ .بالطلا جهنم يف هحرشو «يوونلل نيبلاطلا جاهنم نم
 راد .ه۱۲۰۶ت لمجلاب فورعملا «يرهزالا رمع نب ناميلس وهف

 .عبط ةنس نودب رکفلا

 ةفرع نب دمحأ نب دمحم «ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح -۰

 .ريبكلا حرشلا - ه ۱۲۳۰ ت ؛يقوسدلا

 نب هللا دعس «ةیادهلا حرش ةيانعلا یلع يبلج يدعس ةيشاح -۱

 .ريدقلا حتف = ۹4۵ ت «يمورلا ينومطسقلا یسیع

 نب هللا دعس «ينانيغرملل ةيادهلا ىلع يبلج يدعس ةيشاح -۲

 .(طوطخم) «ه۹4۵ت «يمورلا ينومطسقلا ئسيع

 (ماكحلا ررد ةيغب يف ماكحألا يوذ ةينغ) يلالبنرشلا ةيشاح -۳

 ۸۸۵-۰ ت) ورسخ النم «ماکحألا ررغ حرش يف ماكحلا ررد ىلع

 ةعبط ,ه١٠١ 19 ت يلالبنرشلا رامع نب نسح «ةيلالبنرشلا یمستو
 .ه۱۳۱۷ «ةينامثع

 يبلشلاو «قئاقحلا نييبت = قئاقحلا نييبت ىلع يبلشلا ةيشاح - 4

 نب دمحأ وهف ديفحلا امأو .ه١۷٤۹ت ءدمحم نب سنوي نب دمحآ وه

 .ه١7١١ت ءدمحأ نب دمحم



 YoY قيقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف

 نب دمحأ «(يلالبنرشلل) حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةيشاح -5

 «ةرهاقلا «يبلحلا يبابلا .ه۱۲۳۱ ت يواطحطلا دمحم

 .ه ۱۳۸۹/۲ ط

 .ةيادهلا ناشطعل ةياقسلا = ةيادهلا ىلع يونكللا ةيشاح #

 قیقحت .ه 0۰ت «دمحم نب يلع يدرواملا «ريبكلا يواحلا - ۲

 .ه۱۱ «ةيملعلا بتکلا راد «نیرخآو ضوعم يلع

 هللا يضر يضاقلا فسوی يبآ مامالا ةريس يف يضاقتلا نسح -۷

 ‹يرثوكلا دهاز دمحم .ءاهقفلا تاقبط نم ةحفصو هنع یلاعت

 .ةرهاقلا ءراونألا راد به ۱۳۷۱ت

 ت «يراقلا يلع الم ءربكألا ححلا يف رفوألا ظحلا - ۸

 .يراقلا يلع الم كسانم = كسانملا عم ص۶

 نب دمحأ يناهبصألا ميعن وبآ «ءايفصألا تاقبطو ءايلوألا ةيلح -۹

 .توریب «رکفلا راد .ه:۳۰ت « هللا دبع

 قازرلا دبع راطیبلا ءرشع ثلاثلا نرقلا خيرات يف رشبلا ةيلح - ۰

 .ه۱۳۸۰ «قشمد «ةيبرعلا ةغللا عمجم .ه۱۳۳۵ ت «نسح نبا

 ءهال47 .-ه۷۳۸ :ةیادهلل ةيطخلا خسنلا نم ددع يشاوح -۱

 .ریثک اهریغو .ه ۸٩۱ ه۱

 ةعبطملا «ه ۱۸۲ ت «ميهاربإ نب بوقعی فسوی وبآ «جارخلا - ۲

 .ه ۱۳۹۲/۶ «ةرهاقلا تیفلسلا

 حرشو حیحصت ۲۰۳ ت «يشرقلا مدآ نب ییحی «جارخلا - ۳



 قيقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف ۳0

 .ةرهاقلا «ثارتلا راد ةبتكم ۰۲/ط «ركاش دمحم دمحآ

 دمحم يبحملا ءرشع يداحلا نرقلا نايعأ يف رثألا ةصالخ -

 .توریب رداص راد ۱۱۱۱ ت لا لضف نب نيمأ

 يوونلا «مالسالا دعاوقو ننسلا تامهم يف ماكحألا ةصالخ - ۵

 ةسسؤم «لمجلا ليعامسإ نب نیسح قیقحت «ه ۲۷۲ ت فرش نب ئيحي
 .ه۱۱۸/۱ «توریب «ةلاسرلا

 (يرودقلا رصتخم حرش) لئاسملا حیقنت يف لئالدلا ةصالخ - ۲

 .ه۱۳۱۸ ءايسور نازق ةعبط ه۵۹۸ ت يكم دمحآ نب يلع يزارلا

 «يعملألا ةينمو ریدقلا حتفو ةيارلا بصنل ةنراقم ةيثيدح ةسارد - ۷

 .ه۱۱۸/۱ط قدج «ةلبقلا راد «ةيارلا بصن عم عوبطم تماوع دمحم

 دمحأ ينالقسعلا رجح نبا «ةيادهلا ثیداحآ جیرخت يف ةياردلا - ۸

 .توریب تفرعملا راد «يناميلا هللا دبع حیحصت .ه/657 ت «يلع نبا

 ورسخ النم «ماكحألا ررغ حرش ماكحلا ررد (ررغلاو رردلا) - ۵۹

 ةينغ) هعمو .ه۱۳۱۷ «ةينامثع ةعبط ۸۸۵ ت زومارف نب دمحم

 .(ررغلاو رردلا ىلع يلالبنرشلا ةيشاح :ماكحألا يوذ

 ينالقسعلا رجح نبا «ةنماثلا ةئاملا نايعأ يف ةنماکلا رردلا - ۰

 .توریب «لیجلا راد ۰۸٩۲ ت «يلع نب دمحآ

 ؛يلع نب دمحم يفكصحلا ءراصبألا ریونت حرش راتخملا ردلا - ۱

 .نیدباع نبا ةيشاح = ۱۰۸۸ ت

 (۲۰۰) يدتبملا ةيادب مظن يف يدتقملا رخذو يدتهملا رد - ۲



 Yoo قيقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف

 «ه۹٩۷1ت «ئسوم نب يلع نب ركب وبأ نيدلا جارس يلماهلا «(أتيب
 .(طوطخم)

 «ه ۵۸ت نیسحلا نب دمحآ يقهيبلا «ريبكلا تاوعدلا - ۳

 .م۲۰۰۹/۱ط «تیوکلا ءرشنلل سارغ «ردبلا هللا دبع ردب قیقحت

 نب رافغلا دبع «مامالا فلخ ةءارقلا ةلأسم نع ماهوآلا عفد - 4

 راد «شادکب دئاس/د.أ قیقحت .ه۱۳۹ت ءدوسلا نویع ينغلا دبع

 .ه١/577١ط «توریب «ةيمالسإلا رئاشبلا

 نب دمحأ بلعثل هحرش عم) «یملس يبأ نب ريهز ناويد - 0

 .ةرهاقلا ةعبط «ةرجهلا لبق ۱۳ «(ئيحي

 قيقحت .به7۸6 ت «سيردإ نب دمحأ يفارقلل «ةريخذلا 7

 .م١/1995ط ءةعومجم

 ءها1767١ ت «نيدباع نيمأ دمحم «نیدباع نبا لئاسر - ۷

 .ه٠٠54١ ؛ناتسکاب روهال «يمديكأ ليهس :رشانلا

 «نمحرلا دبع نب هللا دبع يناوريقلا ديز يبأ نبا «ةلاسرلا - ۸

 .ةرهاقلا .ه۳۸۲ت

 نب دمحأ ينالقسعلا رجح نبا ءرصم ةاضق نع رصالا عفر - ٩

 .ه۱۱۸/۱ «ةرهاقلا «يجناخلا ةبتكم ه۸۵۲ت «يلع

 نب دومحم ينيعلا نيدلا ردب «قئاقدلا زنك ىلع قئاقحلا زمر -۰
 .يشتارك «ةيمالسإلا مولعلاو نارقلا ةرادإ ءه855ت «دمحأ

 «سنوی نب روصنم يتوهبلا «عنقتسملا داز حرش عبرملا ضورلا -۱



 قيقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف ۳۹

 .ه۱۰۸/۹ «توریب «ةيملعلا بتکلا راد .ه ۱۰۵۱ ت

 «نیدلا ييحم يوونلا «نیتفملا ةدمعو نیبلاطلا ءضور - ۲

 .ه ۱۶۱۲/۳ « توریب «یمالسالا بتکملا هه ٦۷ ٦ت

 ت «رکب يبأ نب دمحأ يريصوبلا «هجام نبا ننس یلع دئاوزلا - ۳

 .هجام نبا ننس = ص۰

 «ينابيشلا نسحلا نب دمحم «(ناخ يضاق حرش عم) تادایزلا - ۶

 «ثارتلا ءایح راد .دمحآ رون فرشآ مساق/د قیقحت .ه۱۸۹ت

 نب دمحم (يباتعلاو يسخرسلا يحرش عم) تادایزلا تادایز - ۵

 فراعملا راد .یناغفألا افولا یبآ قیقحت .ه۱۸۹ت «ینابیشلا نسحلا

 .ه ۱۶۰۱۱ وهال «ةینامعنلا

 «يحلا دبع دمحم يونكللا «ركذلاب رهجلا ىف ركفلا ةحابس - 17

 «توريب «ةيمالسإلا رئاشبلا راد «ةدغ وبأ حاتفلا دبع قيقحت .ه۱۳۰ت ای هو.

 .ه8١٠:5١/عط

 وبأ دادحلا «ةيلماهلا ةموظنملا حرش مامتلا ردبو مالظلا جارس -۷

 .(طوطخم) ۵۸۰۰-۰ ت «دادحلا نب ىلع ركب

 يزيزعلا .(يطويسلل) «ریغصلا عماجلا حرش رینملا جارسلا ۸

 .ةرهاقلا ه۱۰۷۰ ت ءدمحأ نب يلع

 دمحم يونكللا ةياقولا حرش يف ام فشك يف ةياعسلا - 4

 .ه۱۳۹۲ «ناتسکاب ءروهال .ه ۱۳۰6 ت «يحلا دبع



 Y oV قيقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف

 «(ينانيغرملل ةيادهلا ىلع ةيشاح) «ةيادهلا ناشطعل ةياقسلا - ۰

 .يشتارك عبط «ه1١*5٠١ت ؛يونكللا يحلا دبع دمحم

 دمحم يدارملا ءرشع يناثلا نرقلا نايعأ يف رردلا كلس -۱

 «توریسب «ةيمالسإلا رئاشبلا راد .ه۱۲۰۲ ت .يلع نب ليلخ

 .ه ۰/۳ ط

 «ه ۲۷۵ ت «ينيوزقلا ديزي نب دمحم «هجام نبا ننس -۲

 .يقابلا دبع داؤف دمحم قيقحت

 7176 ت «يناتسجسلا ثعشألا نب ناميلس «دواد ی نس -۳

 ةعبط + توریب «ثيدحلا راد «دیسلا لداعو «ساعدلا تزع قیلعت «ه

 .ه۱۲۵/۲ «ةدج تلبقلا راد قماوع دمحم خیشلا قیقحتب

 به ۲۷۹ ت «يذمرتلا یسیع نب دمحم «يذمرتلا ننس - 6

 .توریب «يمالسالا ثارتلا ءايحإ راد «نیرخآو رکاش دمحم دمحأ قیقحت

 رمع نب يلع «(ينغملا قیلعتلا) عم «ينطقرادلا ننس -۵

 نساحملا راد «ينامي مشاه هللا دبع حیحصت .ه۳۸۵ ت «ينطقرادلا

 .ةرهاقلا ةعابطلل

 به ۲۵۵ ت «يمرادلا نمحرلا دبع نب هللا دبع يمرادلا ننس -5

 .يشتارك «يميداكآ ثيدح رشانلا «ينامي مشاه هللا دبع قیلعت

 به۲۲۷ت نوصنم نب ديعس ننس روصنم نب ديعس ننس - ۷

 .دنهلا ةيفلسلا رادلا يمظعألا نمحرلا بیبح قیقحت

 .ه۵۸ت نیسحلا نب دمحآ يقهيبلا .یرغصلا نتسلا - ۸



 قيقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف ۳۸

 ؛يشتارك «ةيمالسالا تاساردلا ةعماج .يجعلق يطعملا دبع /د قیقحت

 .ه ۶۱

 ةيشاحو «يطويسسلا حرش عم «يئاسنلل یرغصلا ننسلا - ۹

 ءانتعاب .ه۳۰۳ت «يئاسنلا بيعش نب دمحآ سراهفلاو «يدنسلا

 .ه ۱6۰۱/۱ «ةيمالسإلا رثاشبلا راد «ةدغ وبآ حاتفلا دبع

 نب دمحأ «(يقنلا رهوجلا) هعمو «يقهيبلل یربکلا ننسلا - ۰

 ةعبط نع روصم «ةكم «زابلا راد عیزوت به 1۵۸ ت « يقهيبلا نیسحلا

 .ه ۱۳/۱ «دنهلا نکدلا دابآ ردیح «ةينامثعلا فراعملا ةرئاد

 دیسو «يرادنبلا رافغلا دبع قیقحت «يئاسنلل یربکلا ننسلا - ۱

 :ةيملعلا بتکلا راد .ه۳۰۳ت «بيعش نب دمحآ «نسح يورسك

 .ه ۱۶۱۱/۱ «توریب

 به ۷۸ ت ؛دمحآ نب دمحم يبهذلا «ءالبنلا مالعآ ريس -۲

 .م۱۹۸۲/۲ط توریب ةلاسرلا ةسسوم «طؤانرألا بیعش قیقحت

 دبع نب رمع دیهشلا ردصلا (فاصخلل) يضاقلا بدأ حرش -۳

 .فاصخلل ءاضقلا بدأ = قارعلا ط ۳۶ت «ةزام نب زیزعلا

 نب يلع رسعلا يبآ يودزبلل «دمحمل ریغصلا عماجلا حرش - ۶

 .طوطخم .ه1۸۲ ت «دمحم

 هللا دبع نب دمحم «لیلخ رصتخم ىلع يشرخلا حرش -۰۵

 .توريب «رداص راد به ۱۱۰۱ ت «يشرخلا

 نب دمحم تادایزلا عم عوبطم «ناخ یضاقل «تادایزلا حرش -١ا/5



 ۲0۹ قيقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف

 .تادايزلا = نسحلا

 يناجرجلا فيرشلا ديسلا «ضئارفلا ملع يف ةيجارسلا حرش -۷

 .ه ۱۳۹۹ «دادغب «فاقوألا ةرازو ةعبطم به ۸۱١ ت «دمحم نب يلع

 ءهال57ت «يفنحلا جيلق نب ياطلغم «هجام نبا ننس حرش -۸

 .ةمركملا ةكم ءزابلا رازن ةبتكم .ةضيوع لماك قيقحت

 نب دمحم ىسخرسلا «نسحلا نب دمحمل ريبكلا ريسلا حرش - ۹

 .م۱۹۷۱ «تانالعالل ةيقرشلا ةكرشلا .ه4۸۳ت «دمحأ

 هیلعو .ه۱۲۰۱ت «دمحم نب دمحأ ریدردلا «ريغصلا حرشلا - ۰

 .رصم «فراعملا راد «دمحم نب دمحأ يواصلا ةيشاح

 «(هتافو ةنس ىلع فقأ مل) يبجلا «ةنودملا ظافلأ بيرغ حرش ١-

 .ه۱۲۵/۲ ط «یمالسالا برغلا راد ظوفحم دمحم قیقحت

 دمحم نب يلع «(يولعلا ضئار) ينامثعلا ضئارف حرش - ۲

 .(ةيناميلسلا ةبتكم طوطخم) يدنجلا ینسحلا

 «ييارسلا میهارب) نیدلا جاهنم «ينامنعلا ضئارف حرسش - ۲

 .(طوطخم)
 «ريدردلا دمحم نب دمحأ «ليلخ رصتخم ئلع ريبكلا حرشلا - ۶

 .رکفلا راد به ۱۲۰۱ ت

 هللا دبع ةمادق نبا قفوملل) عنقملا رصتخم ىلع ریبکلا حرشلا - ۵

 به 1۸۲ت دمحم نب نمحرلا دبع ةمادق نبا .(-ه ۲۰ت «دمحأ نب



 قيقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف ۳۹۰

 .ه۱۱۵/۱ط «ةرهاقلا رشنلاو ةعابطلل رجه ءولحلا

 ت يورهلا هللا دبع نب دمحم نیکسم النم «قئاقدلا زنك حرش -۲

 .دوعسلا ينأ ةيشاح = (نیعملا هللا حتف ةيشاح) عم هم ۶5

 ؛دمحم نب يلع يياجيبسالا .يواحطلا رصتخم حرش -۷

 .(طوطخم) .ه۵۳۵ت

 ت ؛يلع نب دمحآ صاصجلا يواحطلا رصتخم حرش -۸

 لا تيانع هللا تمصع/د قسیقحت (هاروتکد لئاسر عبرآ) ه۰

 رئاشبلا راد «هتالف بنیز/دو «ناخ هللا دیبع دمحم/دو «شادکب دئاس/ د.أو

 .ه۱۳۱ /۱ط ترونملا ةنيدملا جارسلا رادو «توريب «ةيمالسالا

 «هللا دبع نب دمحم يشکرزلا .يقرخلا رصتخم حرش -۹

 .-ه۱۱۳/۱ «ناکیبعلا راد .ه۷۷۲ ت

 «دمحم نب دمحآ رصن يبآ عطقالا «يرودقلا رصتخم حرش -۰

 .(طوطخم) .ه ۷ ت «فلوملا ذیملت

 هللا یلص هللا لوسر نع ةيورملا ةفلتخملا راثآلا يناعم حرش ١-

 يواحطلا دمحم نب دمحآ رفعج وبآ «ماكحألا يف ملسو هيلع

 راد .قحلا داج ديس دمحمو «راجنلا يرهز دمحم قیقحت .ه۳۲۱ت

 .ةکم ءزابلا راد عیزوت «ةيملعلا بتکلا

 دبع نب دمحم يناقرزلا (كلاسملا جهبأ) أطوملا حرش -۲

 «ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم «دعس فوؤرلا دبع هط قيقحت ه۱۱۲۲ت «يقابلا

 .ها١575/1١ط قرهاقلا



 ۳۱ قیقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف

 ةيشاح (ماکحلا ررد ةيغب يف ماکحالا يوذ ةينغ) ةيلالبنرشلا -۳

 .ماكحألا ررد = ررغلاو رردلا ىلع يلالبنرشلا

 قیقحت .ه ۵۸ت «نيسحلا نب دمحآ يقهيبلا «ناميإلا بعش -6

 .ه ۱۲۳/۱ «دشرلا ةبتکم «دیمحلا دبع يلعلا دبع/د

 راد ه۲۷۲ت «ملسم نب هللا دبع ةبيتق نبا یارعشلاو رعشلا - ۵

 .-ه۱۲۳ «ةرهاقلا ثیدحلا

 يربك شاط «ةینامثعلا ةلودلا ءاملع يف ةينامعنلا قئاقشلا - ۲

 .ه ۱۳۹۵ «توریب «يبرعلا باتکلا راد ھ۸٦۹ ت .هداز

 قیقحت .ه ۳۹۳ ت «دامح نب لیعامس] يرهوجلا .حاحصلا - ۷

 .ه ۱4۰۲/۲ توریب «نييالملل ملعلا راد «راطعلا روفغلا دبع دمحآ

 نب دمحم «(نابح نبا بیرقت يف ناسحالا) نابح نبا حیحص -۸

 نابلب نب يلع :بیترت نم (ناسحالا)و .ه۳۵6 ت يتسبلا نابح

 تلاسرلا ةسسؤم «طوأنرألا بیعش قیقحت .به۷۳۹ ت «يسرافلا

 .ه ۱۰۸/۱ «توریب

 ه۲۱۱ت «ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم «ةميزخ نبا حیحص -۹

 «ضايرلا «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةعابطلا ةكرش «يمظعألا دمحم /د قيقحت

 .ه ۱ ۱/۲ ط

 رومآ نم رصتخملا حیحصلا دنسملا عماجلا) يراخبلا حیحص -۰

 ليعامسإ نب دمحم «(همايآو هننسو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 .يرابلا حتف = (حتفلا عم) .ه۲۵۲ت «يراخبلا



1۲ 
 قيقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف

 ھه ۲۲۱ ت ‹يريشقلا جاجحلا نب ملسم يلسم حيحص -۱

 .توریب « یبرعلا ثارتلا ءایحا راد «یقابلا دبع داوف دمحم قیقحت

 نیدلا سمش يواخسلا «عساتلا نرقلا لهال عماللا ءوضلا - ۲

 .توریب «ةايحلا ةبتكم راد به ٩۰۲ ت « نمحرلا دبع نب دمحم

 مامإلل ةيادهلا باتك نم ةرسألا هقف ماكحأل ةيهقفلا طباوضلا - ۳

 .ئرقلا مأ ةعماج « خيش دمحم ةماسأ اهدعأ ريتسجام ةلاسر «ينانيغرملا

 هللا رمأ نب نيدلا ءالع ىئانحلا نبا «ةيفنحلا تاقبط - ۶

 «قارعلا ينسلا فقولا «ناحرسلا لاله ييحم/د.آ قيقحت .ه۹۷۹ت

 .ها5/1١"١5:7ط

 نيدلا يقت يزغلا يميمتلا «ةيفنحلا مجارت يف ةّينَسلا تاقبطلا ۵

 «يعافرلا راد ولحلا حاتفلا دبع/د قیقحت ه۱۰۰۵ت «رداقلا دبع نب

 .(طوطخملا نم همامتو + تادلجم )٤ هه ۳۱ ط «ضایرلا

 رداص راد به۲۳۱ «دعس نب دمحم « ئربكلا تاقبطلا 5

 مع ۸ « توریب

 دبع يعفارلا «ريبكلا حرشلاب فورعملا زيجولا حرش زیزعلا - ۷

 دبع دمحآ لداعو ضوع دمحم قیقحت به ۱۲۳ت «دمحم نب میرکلا

 .ه۱۱۷/۱ «توریب «ةيملعلا بتکلا راد .دوجوملا

 هللا يلو هاش «دیلقتلاو داهتجالا ماكحأ يف ديجلا دقع -۸

 .ةرهاقلا فهااالكت « ميحرلا دبع نب دمحأ «يولهدلا

 قئاقشلا ىلع ليذ) مورلا لضافآ رکذ يف موظنملا دقعلا - ٩



 عوبطم .ه997 ت «(قنم) ب فورعملا «يلاب نب يلع ئلوملا «(ةينامعنلا

 .ةينامعنلا قئاقشلا - ةينامعنلا قئاقشلا عم

 يحلاصلا «نامعنلا ةفينح يبأ مامإلا بقانم يف نامجلا دوقع -۰

 .ةرونملا ةنيدملا «ناميإلا ةبتكم .ه ۹۲ ت «فسوی نب دمحم

 دومحم نيدلا ردب ينيعلا «يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع ١-

 .ه ۱۳۹۹ ءركفلا راد .ه ۸۵۵ ت ءدمحأ نبا

 ؛يشرقلا رداقلا دبع «ةتيادهلا ثیداحآ ةفرعمب ةيانعلا -۲

 .(طوطخم) .به۷۷ ۰۹ت

 ۷۸۲ ت «يتربابلا دومحم نب دمحم «ةيادهلا حرش ةيانعلا -۳

 .(مامهلا نبال ریدقلا حتف عم عوبطم) «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد «ه

 حرش) ناوألا رخآ نارقالا ةردانو نارقألا ةردانو نایبلا ةياغ - 6

 ؛رمع ريمأ نب بتاک ريمأ يزارتألا يناقتإلا (ينانيغرملل ةيادهلا

 .(طوطخم) هاله 8ت

 ت «ميهاربإ نب دمحأ يجورسلا «ةيادهلا حرش ةياغلا ۰۵

 .(طوطخم) ه۰

 «دمحم نب دمحم يرزجلا نبا «ءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ -۲

 .ةيميت نبا ةبتكم ه۸۳۳ت

 (يعفاشلا هقفلا يف) «ةيدرولا ةجهبلا حرش يف ةيهبلا ررغلا - ۷

 .ةينميملا ةعبطملا به ۲۲٩ت «يراصنألا ايركز

 تت «مالس نب مساقلا دذيعوبأ «راثآلاو ثيدحلا بیرغ -۸



 قيقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف ٤

 رديح «ةينامثعلا فراعملا ةرئاد «ناخ نيعملا دبع دمحم قيقحت .ه ۶

 .ه ١7945 «توريب «يبرعلا باتكلا راد ريوصت م٤٦۱۹ «دنهلا «دابآ

 ىلع يلالبنرشلا ةيشاح = ماكحلا ررد ةيغُب يف ماكحألا يوذ ةينغ *
 .ررغلاو زوال

 دبع نب نامثع (يعفاشلا هقفلا يف) «حالصلا نبا ئواتف -

 مولعلا ةبتكم «رداقلا دبع هللا دبع قفوم/د قيقحت .ه 1۳ت «نمحرلا

 .-ه۱6۰۷/۱ط مکحلاو

 روصنم نب نسح «(ةيناخلا یواتفلا) ناخ يضاق یواتف -۰

 یواتفلا عم عوبطم ,«ه597ت «ناخ يضاقب فورعملا «يدنجزوألا

 .ةيدنهلا ئواتفلا = ةيدنهلا

 رمآ «ةفينح يبأ مامالا بهذم يف (ةيريكملاعلا) ةيدنهلا یواتفلا -۱

 اهعمج «ه۱۱۱۸ت ءريك مّلاع بيز كروُأ دمحم دنهلا ناطلس اهعمجب

 يضاق ئواتف اهتيشاحبو «ةيقالوبلا ةعبطلا نع ريوصت «همساب دنهلا ءاملع
 .ةيزازبلا ئواتفلاو «ناخ

 دوعسم نب هللا ديبعل) ةياقثلا باتك حرشب ةيانعلا باب حتف -۲

 يراق يلع الملا «(يبوبحملا دمحأ ةعيرشلا ردص نب دومحم نب

 ةعطق) ةدغ وبآ حاتفلا دبع قيقحتب ةعبط ءه54١١٠ت «يكملا يورهلا

 «بلح «ةيمالسإلا تاعوبطملا بتكم «(ةراهطلا باتك نم

 ديعس رشانلا ريوصت ه۱۳۲۱ ءايسور «نازق ةعبط + ه575/7١ط

 سايلإ نب دومحم يولوم حرش هشماهبو) «(ناتسکاب «يشتارك «ينيمك
 .(ه۸۵۱ ةنس هنم ئهتنا «نيدلا رخف يولومب فورعملا «يمورلا



 ۳۹۵ قیقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف

 ينالقسعلا رجح نبا يراخبلا حیحص حرشب يرابلا حتف -۳

 .رکفلا راد «ةيفلسلا ةبتکملا به ۸۵۲ ت «يلع نب دمحآ

 حورش ةيقب عم «(ةيادهلا حرش) ریقفلا زجاعلل ریدقلا حتف - ۶

 ت «مامهلا نباب فورعملا «دحاولا دبع نب دمحم نيدلا لامك «ةيادهلا

 .(ج 4) توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد هه 0١

 .دوعسلا يبأ ةيشاح = نيكسم النمل زنكلا حرش ىلع نيعملا هللا حتف *

 .ةيوونلا راكذألا حرش = ةيوونلا راكذألا ىلع ةينابرلا تاحوتفلا *

 ءه597ت ءركب يبأ نب يلع ينانيغرملا «ينامثعلا ضئارف -۵

 .(طوطخم)

 «رادرهش نب هيوريش يمليدلا .باطخلا روثأمب سودرفلا -57

 .توريب «ةيملعلا بتكلا راد «لولغز ينويسب نب ديعسلا قيقحت .ه۵۰۹ت

 ت مالس نب مساقلا ديبع وبآ «هبدأو هملاعمو نآرقلا لئاضف -۷
 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد يجواغلا ناميلس يبهو قيقحت هم 6

 .ه١/١١5:1١ط

 «مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ ماقمو دوسألا رجحلا لضف -۸

 .ه575١/هط «توریب «ةيمالسإلا رئاشبلا راد «شادكب دئاس / د.أ

 هقفلا» طوطخملا يمالسإلا يبرعلا ثارتلل لماشلا سرهفلا -4

 .ه۱۲۰ «ندزألا «نامع «تیبلا لآ ةسسؤم (لوصألاو

 قيقحت «ه478ت «قاحسإ نب دمحم ميدنلا نبا تسرهفلا -۰

 .توريب «ةفرعملا راد «ناضمر ميهاربإ



 قيقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف ۳۹۹

 ؛يونكللا يحلا دبع دمحم «ةيفنحلا مجارت يف ةيهبلا دئاوفلا -۱

 .توریب «ةفرعملا راد به ۱۳۰ ٤ت

 دمحم نب يلع ریرضلا نیدلا دیمح «ةيادهلا ىلع دئاوفلا - ۲

 .(طوطخم) به 1۷ت «يراخبلا يشمارلا

 عباسلا لبق) يراخبلا نیدلا دعس «ةيادهلا باتک دئاوف -۳

 ..ه۷۰۱ ةنس خیراتب هُحْسَن مت (طوطخم) (يرجهلا

 فوژرلا دبع «(يطويسلل) «ریغصلا عماجلا حرش ریدقلا ضيف -5

 .توریب «ةفرعملا راد هه ۱۰۳۱ ت «يوانملا

 به ۸۱۷ ت يدابآزوریفلا بوقعی دمحم « طیحملا سوماقلا - ۵

 .ه ۱۳۷۱ ةرهاقلا يبلحلا يبابلا یفطصم ةعبطم

 ت «ينامثعلا دمحآ رفظ يوناهتلا «ثیدحلا مولع يف دعاوق -۲

 «ةيمالسإلا تاعوبطملا بتكم «ةدغ وبآ حاتفلا دبع قیقحت هه ۶

 .ه ۱۰/۵ «بلح

 ىلع هيبنتلاو ةيكلاملا بهذم صیخلت يف ةيهقفلا نیناوقلا -۷

 ؛دمحآ نب دمحم يطانرغلا يزج نبا «ةيلبنحلاو ةيفنحلاو ةيعفاشلا بهذم

 .توریب «ديز نب ةماسآ ةبتکم .م۷۱ت

 «هللا دبع نب فسوی ربلا دبع نبا «ةنيدملا لهأ هقف يف يفاكلا -۸

 .ه۱۰۰/۲ ط «ةثيدحلا ضايرلا ةبتكم «ديحأ دمحم قيقحت ه٤ ۳ت

 «يناجرجلا يدع نب هللا دبع «لاجرلا ءافعض يف لماكلا -84

 بتكلا راد .ضوعم يلعو دوجوملا دبع لداع قيقحت .ه۳ 1۵ت



 ۳۷ قیقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف

 .توریب «ةيملعلا

 روصنم نب سنوي یتوهبلا «عانقالا نتم نع عانقلا فاشک - ۰

 .ضایرلا «ةثيدحلا رصنلا ةبتکم .یحلیصم لالج قیلعت .ه۱۰۵۱ت

 ت «دمحم نب يلع) يودزبلا لوصآ حرش رارسالا فشک - ۱

 راد .ه۷۳۰ ت دمحآ نب زیزعلا دبع يراخبلا نيدلا ءالع «(ه۲

 .ةرهاقلا «یمالسالا باتکلا

 ىلع ثیداحألا نم رهتشا امع سابلالا لیزمو ءافخلا فشک - ۲

 حیحصت ؛به۱۱۱۲ ت «دمحم نب ليعامسإ ينولجعلل «سانلا ةنسلأ

 .بلح «يمالسالا ثارتلا ةبتكم «شآلق دمحآ خیشلا

 هللا دبع نب یفطصم «نونفلاو بتکلا يماسآ نع نونظلا فشک - ۳

 ۰ ۰ ةلاكو ءايكرت/ط ص۱۰۷ ت «ةفيلخ جاحلاب فورعملا «یبلج
3 

 .فراعملا

 نب ركب وبأ ينصحلا ءراصتخالا ةياغ لح يف رايخألا ةيافك 5 ١-

 ءريخلا راد ةعبط + يراصنألا هللا دبع ةيانعب رطق ط ه۸۲۹ت ءدمحم

 .يجطلب دمحم قيقحت « قشمد

 يمزراوخلا نيدلا سمش نب نيدلا لالج «ةيادهلا حرش ةيافكلا - 4

 .ريدقلا حتف - ه 7517 ت «ينالركلا

 «دمحم نب دمحأ ةعفرلا نبا «هیبنتلا حرش يف هيبنلا ةيافك - 7

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد .مولساب يدجم قيقحت .به۷۱۰ت

 .م١/9١٠1ط



 قيقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف ۲۹۸

 نب هللا دبع نیدلا ظفاح تاکربلا يبآ يفسنلا قئاقدلا زنك - ۷

 تیمالسالا رئاشبلا راد «شادکب دئاس/د.أ قیقحت ۷۱۰ ت ءدمحآ

 .ه ۱۳۵/۲ «توریب

 نب دمحم يزغلا ةرشاعلا ةثملا نايعأب ةرئاسلا بکاوکلا - ۸

 نيمأ دیش رانا هوره نامش ليفاربج قت فات دم

 .توریب «رکفلا راد ريوصت «توريب «جمد

 دبع يناديملا .(يرودقلا رصتخم حرش) باتکلا حرش بابللا - ۹

 «شادكب دئاس/د.آ قيقحت .ه۱۲۹۸ت .بلاط نب ينغلا

 .توريب «ةيمالسإلا رئاشبلا راد .هم ۱۳۵/۲ ط

 «دمحم نب دمحأ يلماحملا «يعفاشلا هقفلا يف بابللا ١

 ةنيدملا ءيراخبلا راد يرمعلا ناتينص ميركلا دبع قيقحت .ه ۱۵ت

 .ه١5/1١51١ط «ةرونملا

 هللا ظفح دمحم «ةيادهلا علاطي نمل ةيانعلا هب يغبني ام -۱
 و

 .ه۱۰۸ ةنس ناتسکاب «يشتارك «يئالمكلا

 راد ه ۸۳ ت ؛دمحآ نب دمحم يسخرسلا  طوسبملا -۲

 .۲ ط «توریب تفرعملا

 راتخم نیدلا مجن يدهازلا (يرودقلا رصتخم حرش) یبتجملا - ۳

 .(طوطخم) .ه 71۵۸ ت هدومحم نبا

 دمحم قیقحت .ه۳۵۶ت نابح نب دمحم «نوحورجملا - ٤

 .ه ۱۳۹۱/۱ بلح «يعولا راد «دياز ميهاربإ



 ۳۹۹ قیقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف

 دمحم يقشمدلا نیدلا رصان نبا تفرع موي لضف يف سلجم -0

 خيشلا ميدقت «ةلبقلا رادب ثارتلا قيقحت بتكم ء«ه847ت «ركب يأ نب

 .ها١/517١ط ةدج تماوع دمحم

 (يبلحلا دمحم نب ميهاربإ) رحبألا ئقتلم حرش رهنألا عمجم -17

 ردلا هعمو) ۵۱۰۷۸ ت «نامیلس نب دمحم نمحرلا دبع يدنفأ داماد

 ةنس ةينامثعلا ةعبطلا نع ةروص «(يفكصحلل «یقتلملا حرش يف یقتنملا

 .توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ريوصت هه ۷

 يبأ نب يلع نيدلا رون يمثيهلا «دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم - ۷

 .۲ط «توریب «يبرعلا باتکلا راد .ه ۸۰۷ ت «رکب

 فرش نب ییحی يوونلا .بذهملا حرش عومجملا -
 نب يلع يكبسلا نیدلا يقت ةلمكت عم «توریب «رکفلا راد .ه 1۷ت

 يعيطملا بيجن دمحم ةلمكتو ۱۲(۰ج + ۱۱ج) ه۷۵۲ت «يفاكلا دبع
 .(۲۰ج- ۱۳ج) ھ٩١٤۱ ت

 دمحأ قیقحت «ه 01ت «دمحأ نب يلع مزح نبا «یلحملا -4

 .توريب «ةديدجلا قافآلا راد «ركاش دمحم

 «ةعيرشلا ردص نب دومحم نب نيدلا ناهرب «يناهربلا طيحملا

 «يشتارك «نآرقلا ةرادإ ءفرشأ ميعن هب ئنتعا .ه ۱۲ت

 .ه ۲ ۷۱

 «ه ۵۹۳ت «رکب يبآ نب يلع ينانيغرملا «لزاونلا تاراتخم --۱

 .ه۱۳/۱ لوبنطسا «داشرالا ةبتکم «شنوغ دمحآ/ د قیقحت



 قيقحتلاو ةساردلا رداصم-سرهف ۳۷۰

 راد .ه 11ت «يزارلا ركب يبآ نب دمحم «حاحصلا راتخم -۲

 .ةمرکملا ةكم «زابلا راد عیزوت « توریب «ةیملعلا بتکلا

 نب دمحآ ينالقسعلا رجح نبا «بیهرتلاو بیغرتلا رصتخم -۳

 رئاشبلا راد «شادکب دئاس/د.آ هراصتخا متأو هققح «ه۸۵۲ت «يلع

 .ه۱۳۷/۱ «توریب «ةيمالسالا

 قحسإ نب لیلخ «(لیلکالا رهاوج عم) لیلخ رصتخم -4
 .لیلکالا رهاوج = هالات «يدنجلا

 ؛يوقلا دبع نب میظعلا دبع يرذنملا «دواد يبآ ننس رصتخم - ۵

 دماح دمحم قیقحت «يباطخلل ننسلا ملاعم عم عوبطم .ه 1۵۲ ت

 .ةیدمحملا ةنسلا ةبتكم « يقفلا

 ت دمحم نب دمحأ رفعج وبأ يواحطلا يواحطلا رصتخم -5

 دابآ رديح «ةينامثعلا فراعملا ءايحإ «يناغفألا افولا وبأ قيقحت ه١

 .ه ۱۳۷۰ «توريب «يبرعلا باتكلا راد ريوصت «نكدلا

 .ه1478ت «دمحم نب دمحأ نيسحلا وبأ يرودقلا رصتخم - ۷

 .ه۱۳۵/۲ط «شادکب دئاس/ د.أ قيقحت

 يرامغلا «يوانملا يحرشو ريغصلا عماجلا للعل يوادملا - ۸

 ةرهاقلا «يبتكلا راد .به۱۳۸۰ت «قیدصلا دمحم نب دمحآ

2۷ 

 راد .ه۱۷۹ت .يحبصألا سنآ نب كلام مامالا ةنودملا - ۹

 .ه۱۶۱۷/۱ط توریب «ةيملعلا بتکلا



 ۳۷۱ قیقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف

 قیقحت .ه۲۷۵۰ت «ثعشالا نب نامیلس دواد وبآ «لیسارملا -۰

 .توریب تلاسرلا ةسسوم به ۱۰۸/۱ «طانرالا بیعش

 رامع نب نسح يلالبنرشلا .حاضیالا رون حرش حالفلا يقارم -۱
 .يواطحطلا ةيشاح = (يواطحطلا ةيشاح عم) .ه۱۰۱۹ت

 (ملسم حيحص ىلع جَرخملا حیحصلا دنسملا) جرختسملا -۲
 ةعماجلا رشن «ةعومجم قیقحت .ه ۳۱ت «قاحس) نب بوقعی ةناوع وبأ

 .ه۱۳۵/۱ قرونملا ةنيدملاب ةيمالسالا

 مکاحلا هللا دبع نب دمحم «نیحیحصلا ىلع كردتسملا - ۳

 .توريب « يبرعلا باتكلا راد .ه 5٠5 ت «يروباسينلا

 «دمحم نب دمحم يلازغلا «هقفلا لوصأ يف ئفصتسملا - 6

 «ةيملعلا بتكلا راد «يفاشلا مالسلا دبع دمحم قيقحت .ه۵۰۱۵ت

 .ها١7/1١51١ط «توریب

 ت «يراقلا يلع المل هحرش عم) ةفينح يبأ دنسم -۵

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد .ه٠6١ت «تباث نب نامعنلا .(ه ۶

 .ه0٠1١ه/اط

 «ماظنلا قيسنت :هحرش عم) «يفكصحلا ةياورب ةفينح يبأ دنسم -7

 «ةيرجح ةعبط .به۱۵۰ ت تباث نب نامعنلا .(ه۱۳۰۵ت «يلهبنسلل

 .ناتسكاب «يشتارك «ةناخ بتك دمحم ريم

 ءه5١٠ت «دواد نب ناميلس «يسلايطلا دواد يبأ دنسم -۷

 + ه ۱۶۱۹/۱ «ةرهاقلا ءرجه راد «يكرتلا نسحملا دبع دمحم قیقحت



 قيقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف ۳۷۲

 .توریب «ينانبللا باتكلا راد

 نب دمحأ ىلعي وبأ (يلعلا دصقملا) يلصوملا ىلعي يبأ دنسم -۸

 .قشمد «ثارتلل نومأملا راد .دسآ نيسح قيقحت .ه۲۰۷ ت «يلع

 «يمالسالا بتکملا ء«ه ۲۶۱ ت «لبنح نب دمحآ دنسم -48

 .نیرخآو طوؤنرألا بیعش قیقحت «ةلاسرلا ةسسؤم «توریب

 «يمالسالا بتکملا ء«ه ۲۶۱ ت «لبنح نب دمحآ دنسم -۰

 .ه ۱۳۲۸/۳ «رکاش دمحآ قیقحت «توریب «رداص رادو «توريب

 ءدلخم نب ميهاربا نب قاحسإ «هیوهار نب قاحسإ دنسم ١-
 ةبتكم «يشولبلا روفغلا دبع/د قيقحت .ه۲۳۸ت «هیوهار نباب فورعملا

 .ه۱۱۳/۱ «ةرونملا ةنيدملا «ناميإلا

 ء«ورمع نب دمحأ رازبلا «(راخزلا رحبلا) رازبلا دنسم -۲

 ةبتكمو «نآرقلا مولع ةسسؤم رشن «نيدلا ظوفحم قيقحت .ه۲۹۲ت

 .ه١/094٠1١ط ءمكحلاو مولعلا

 «(ثراحلا دنسم دئاوز نع ثراحلا ةيغب) ثراحلا دنسم - ۳

 حا ج وخت ۸۰۷ ت «ناميلس نب يلع نيدلا رون يمثيهلا

 .ها١17/1١5١ط «ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسالا ةعماجلا تاعوبطم «يركابلا

 ت سیرد| نب دمحم (يدنسلا بيترت) «يعفاشلا دنسم -۵6

 .ه۱۰۰/۱ط «توریب «ةيملعلا بتكلا راد هه

 «ه٤٥٤ت تمالس نب دمحم يعاضقلا .باهشلا دنسم - ۵

 .توريب «ةلاسرلا ةسسؤم «يفلسلا يدمح قيقحت



 ۳۷۳ قیقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف

 قیقحت ۳۲۱ «دمحم نب دمحأ يواحطلا «راثآلا لکشم -۲

 .ه۱۱۵/۱ط «قشمد «ةلاسرلا ةسسؤم «طوؤنرألا بیعش

 دمحم نب دو محم «ةيادهلا حالطصا ىف ةياردلا حابصم -41/

 .قشمد عبط لئاسر نمض .مجحلا ةفيطل ةلاسر .ه۱۳۰۵ت «يوازمحلا

 نب دمحأ يعفارلا «ريبكلا حرشلا بيرغ يف رينملا حابصملا -۸

 .توريب به ۷۷۰۱ ت «ىمويفلا يرقملا دمحم

 نب دمحم نب هللا دبع ركب وبآ «راثآلاو ثيداحألا يف فّئصملا ۹

 «ةدج «ةلبقلا راد «ةماوع دمحم خيشلا قيقحت به ۲۳۵ ت بیش یبآ

 .ه ۱۶۲۷/۱

 «ه ۲۱۱ ت «يناعنصلا مامه نب قازرلا دبع «فّصملا

 بتکملا ريوصت ءه ١/74:0١ط «ىمظعألا نمحرلا بيبح قيقحت

 .توريب «ىمالسإلا

 ينالقسعلا رجح نبا «ةینامثلا ديناسملا دئاوزب ةيلاعلا بلاطملا - ۱

 ةرازو «ءيمظعألا نمحرلا بيبح قيقحت .ه۸۵۲ت «يلع نب دمحآ

 .ه٠19١ «ةيتيوكلا فاقوألا

 يناهبصألا ميهاربإ نب دمحم ركب يبأ ”ىرقملا نبا .مجعملا - ۲

 «ضايرلا .دشرلا ةبتكم .دعس نب لداع قيقحت «ه١۳۸ت

 .ه ۱۱/۱ ط

 به" ۲۲۱ ت «يومحلا هللا دبع نب توقاي «ءابدألا مجعم -1 9

 .ةرهاقلا «يبلحلا يبابلا یسیع



 قيقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف 34

 ءها'١6 ت «دمحأ نب ناميلس يناربطلا طسوألا مجعملا - 6

 «نيمرحلا راد «ينيسحلا نسحملا دبعو «هللا ضوع قراط قيقحت

 دومحم/د قيقحت «ضايرلا «فراعملا راد ةعبط + ه515١ «ةرهاقلا

 .ه۱۱۵/۱ ناحطلا

 راد .ه ٦۲١ ت «يومحلا هللا دبع نب توقاي «نادلبلا مجعم -۵

 .توریب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ

 ه۳۷۱۰ت «دمحآ نب نامیلس يناربطلا «ريغصلا مجعملا -7

 «توریب «ةنيفاقثلا بتکلا ةسسوم «توحلا فسوپ لامك ءاتتعاب

 .ه ۰/۷۱

 به ۳۷۰ ت «دمحآ نب نامیلس يناربطلا «ريبكلا مجعملا -۷

 فافوألا ةرازو .هص ۰۱ «يفلسلا دیجملا دبع يدمح قیقحت

 .ةيقارعلا ةيروهمجلا

 نايلإ نب سیکرس «ةبّرعملاو ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم -۸
 ۵ ۸ .ةرهاقلا .ه۱۳۹۱ت سیکرس

 جارخإب ماق «ةرهاقلا «ةيبرعلا ةغللا عمجم «طیسولا مجعملا -۹

 «لوبنطسا «ةيمالسالا ةبتكملا نورخآو «سينأ ميهاربإ/د ةعبطلا هذه

 .ایکرت
 

 نب دمحم ىكاكلا نيدلا ماوق «ةيادهلا حرش یف ةياردلا جارعم -۰ ۰

 .(طوطخم) ه۷ ۹٩٤ت «يراجنسلا دمحم

 «.ه1545/8ت «نيسحلا نب دمحأ ىقهيبلا «راثآلاو ننسلا ةفرعم - ۱



 ۳۷۵ قیقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف

 .ه۱۱۲/۱ «قشمد «ةبيتق راد «يجعلق يطعملا دبع/د قیقحت

 «هللا دبع نب دمحم يروباسينلا مکاحلا «ثيدحلا مولع ةفرعم -۲

 «توریب «ةيملعلا بتکلا راد «نیسح مظعم دیسلا قیقحت به ۰۱ت

 .ه ۱۳۹۲ ط

 باهولا دبع يضاقلا «ةنيدملا ملاع بهذم ىلع ةنوعملا ۳

 «رکفلا راد .قحلا دبع شيمح/ د قیقحت به ۲۲ت «يكلاملا يدادغبلا

 .ه۱۶۱۹/۱ «توریپ

 «رمع نب دمحم يدقاولا (لئامشلاو ةريسلا) يزاغملا- 6

 «توريب «يملعألا راد «سنوج ندسرام قرشتسملا قیقحت به ۲۰۷ ت

 2۹/۳ ط

 دیسلا دبع نب نیدلا رصان «برعملا بییترت يف برغملا 8

 «راتخم ديمحلا دبعو «يروخاف دومحم قيقحت به ۱۱۰ ت «يزرطملا
 .ه ۱۳۹۹/۱ «بلح «دیز نب ةماسأ ةبتكم

 هللا دبع نيدلا قفوم ةمادق نبا «(ريبكلا حرشلا) هعمو «ينغملا - ۲

 .توريب «يبرعلا باتكلا راد به ۲۲۰ ت ءدمحأ نبا

 دمحم «جاهنملا ظافلأ يناعم ةفرعم ىلإ جاتحملا ينغم -۷

 .توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد «ه۹۷۷ ت «ينيبرشلا بيطخلا

 شاط «مولعلا تاعوضوم يف ةدايسلا حابصمو ةداعسلا حاتفم -

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ,ه958 ت یفطصم نب دمحأ هداز يربك

 .ه٠:١ه/اط



 قيقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف ۳۷۹

 ىلع ةرهتشملا ثيداحألا نم ریثک نایب يف ةنسحلا دصاقملا 4

 قيدصلا هللا دبع قیقحت ه۹۰۱۲ت «نمحرلا دبع نب دمحم يواخسلا «ةنسلالا

 به ۱۰۷/۱ «توريب «ةيملعلا بتكلا راد .ه١١١٤٠١ ت «يرامغلا

 طسوتملا كسنملا يف طسقتملا كلسملا) يراقلا يلع الم كسانم -۰

 يلع ؛(سه۹۹۳ت «يكملا يدنسلا هللا دبع نب هللا ةمحر ء(كسانملا بابل)
 داشرإ ةيشاح :هعمو .ه۱۰۱6ت « يفنحلا يكملا يراقلا دمحم ناطلس نب

 «يكملا يراخبلا ينغلا دبع نب ديعس دمحم نب نيسحل «يراسلا

 ةبتکملا هه ۱۳۰/۱ اینم لالب ةحلط دمحم قیقحت .ه۱۳۲۱۲ت

 .توریب «يبرعلا باتکلا راد ةعبطو «ةمرکملا ةكم «ةيدادمإلا

 (يمتیهلا رجح نبا ةيشاح عم) حاضیالا يوونلا كسانم ۱

 .توريب «ثیدحلا راد .ه ۷۲ت «نیدلا ييحم يوونلا

 دیمح نب دیمحلا دبع «ديمح نب دبع دنسم نم بختنملا 7
 .ه۱۲۳/۲ «ةيسنلب راد يودعلا یفطصم قيقحت .ه۲ ٩4ت « يشکلا

 «ه٤۷٤ت .فلخ نب نامیلس يجابلا ءأطوملا حرش یقتنملا -۳

 .ه ۱۳۳۲/۱ ءرصم قداعسلا ةعبطم

 «شيلع دمحم نب دمحم «لیلخ رصتخم حرش لیلجلا حنم -6

 .توريب رکفلا راد .ه۱۲۹۹ت

 ت «نیمآ دمحم نیدباع نبا «قئارلا رحبلا ىلع قلاخلا ةحنم -۰6

 .قئارلا رحبلا = هم ۲

 .ةلماشلا به ۱۷۲ ت فرش نب ییحی يوونلا «نیبلاطلا جاهنم 7



 VY قيقحتلاو ةساردلا رداصم س رهف

 «يعليزلل ةيادهلا ثيداحأ جيرخت نم تاف اميف يعملألا ةينم -۷

 .ةيارلا بصن = ةيارلا بصن عم عوبطم «ه/1ا/4 ت ءاغبولطق نب مساق

 ؛يلع نب ميهاربإ يزاريشلا «ةيعفاشلا هقف يف بذهملا -۸

 .توريب «ةيملعلا بتكلا راد به ١۷٤ت

 نب دمحم باطحلا «لیلخ رصتخم حرش يف لیلجلا بهاوم 9
 .ه ۱۶۱۲/۳ نکفلا راد .ه۹۵ ٤ت «دمحم

 يراصنأألا يدنسلا «ةفينح ينأ دنسم حرش ةفيطللا بهاوملا -۰

 «يودنلا نيدلا يقت/ د.أ قیقحت به۱۲۵۷ت «يلع دمحأ نب دباع دمحم

 .ه ۱۳۵/۱ «قشمد «رداونلا راد

 ه۵۹۷ت «يلع نب نمحرلا دبع يزوجلا نبا .تاعوضوملا -۱

 «ةرونملا ةنيدملا «ةيفلسلا ةبتكملا «نامثع دمحم نمحرلا دبع قیقحت

 .ها١/85١ط

 دمحم قيقحت .ه۱۷۹ ت «سنآ نب كلام مامالا ءأطوملا -۲

 .يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد يقابلا دبع داؤف

 نسحلا نب دمحم ةياورب .ه۱۷۹ت «سنأ نب كلام ءأطوملا -”7

 .يونكللا يحلا دبع دمحم «دجمملا قيلعتلا عم .ه۱۸۹ت «ينابيشلا

 .ه۱۱۲/۱ط «قشمد «ملقلا راد «يودنلا نيدلا يقت/ د.أ قيقحت

 قيقحت .ه۹۷۳ت «باهولا دبع ينارعشلا «ئربكلا نازيملا - 4

 .م۲۰۱۳/۳ «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «يلع دمحم ثراولا دبع

 ٥- ت ءدمحأ نب رمع نيهاش نبا هخوسنمو ثيدحلا خسان ۳۸۵



 قيقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف ۳۷۸

 .م۱۹۹0/۲ط ءايبيل «سلبارط «ةمکحلا راد «ينايرْعلا قداصلا/د قیقحت

 نسحلا نب دمحم «ریغصلا عماجلا حرش يف ریبکلا عفانلا - ۲

 ت .يونكللا يحلا دبع دمحمل حرشسلاو .به۱۸۹ ت «ينابيشلا

 .ناتسکاب «يشتارك «ةيمالسإلا مولعلاو میرکلا نآرقلا ةرادإ ه٤

 دبع دمحم «ةيادهلا هباتکو ينانيغرملا مامالا ةايح نم ةذبن -۷

 .ه۱8۱۷ ءاكد شدالغنب موصعملا

 نبال ریدقلا حتف ةمتت) رارسالاو زومرلا فشک يف راكفألا جئاتن -۸

 .ریدقلا حتف = ۹۸۸ ت «ردوق دمحم نب دمحآ هداز يضاق «(مامهلا

 ؛یسوم نب دمحم يريمدلا «جاهنملا حرش يف جاهولا مجنلا -۹

 .ه۱۲۵/۱ط «ةدج «جاهنملا راد ه۸۰۸ت

 يدرب يرغت نبا .ةرهاقلا و رصم كولم يف ةرهازلا موجنلا ١

 .ه۱۱۳/۱ط «توریب «ةيملعلا بتکلا راد »۸۷ ت «فسوی

 «راثآلا يناعم حرش حرش رابخألا ينابم حیقنت يف راکفألا بخن -۱

 :رشانلا يندملا دشرآ دیسلا قیقحت ه۸۵۵ت «دمحأ نب دومحم ينيعلا

 مھ ءدنهلا «دنبويد «يريخلا يندملا فقولا

 خيرات يف نمب مالعإلا) رظاونلاو عماسملا ةجهبو رطاوخلا ةهزن -۲

 -ه۱۳۶۱ ت «ينسحلا نيدلا رخف نب يحلا دبع ؛(مالعألا نم دنهلا

 .ه517١ ناتسکاب «يميداكآ بيط

 ت «فسوي نب هللا دبع يعليزلا «ةيادهلا ثيداحأل ةيارلا بصن -۳

 .ه۱۶۱۸/۱ قدج «تلبقلا راد «ةماوع دمحم ةيانعب مس



 ۳۷۹ قیقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف

 دیفحلا رغصألا ةعيرشلا ردصل «ةياورلا ةيافو رصتخم ةياقنلا - ۶

 .ناتسکاب عبط «(هحرش عم) (ه۷۷ ت)

 «ةفينح يبأ ىلع ةبيش يبآ نبا دودر نع ثدحتلا يف ةفيرطلا تکنلا -۵

 ۰۱۳۵/۱ «ةرهاقلا ءراونألا ةبتکم .ه۱۳۷۱ ت «دهاز دمحم يرثوكلا

 ؛يلع نب نيسح نیدلا ماسح يقانغصلا «ةيادهلا حرش ةياهنلا -۲

 .(طوطخم) «ه١۷ ٤ت

 نيدلا دجم ريثألا نبا ءرثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا ۷

 «يوازلا دمحأ رهاط قیقحت .ه 1۰ت «يرزجلا دمحم نب كرابملا

 .ةيمالسإلا ةبتكملا «يحانطلا دمحم دومحم/د

 «دمحأ نب دومحم ةعيرشلا جات «ةيادهلا ةياردل ةيافكلا ةياهن -۸

 .(طوطخم) «عباسلا نرقلا يف ت

 دمحأ نيدلا سمش يلمرلا «جاهنملا حرش ىلإ جاتحملا ةياهن -۹

 .توريب « يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .ه ۱۰۰6 ت «ةزمح نبا

 هللا دبع نب كلملا دبع ينيوجلا .بهذملا ةيارد يف بلطملا ةياهن -۰

 به۱۲۸/۱ قدج «جاهنملا راد .بیدلا میظعلا دبع/ د قیقحت .ه ۷۸ت

 ةنحشلا نبا نیدلا بحم «ةيادهلا ريرقت ریرحت يف ةياهنلا ةياهن ۱
 .(طوطخم) ۰ه۸۱۵ت «دومحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم يبلحلا

 نب رمع نيدلا جارس ميجن نبا «قئاقدلا زنك حرش قئافلا رهنلا ۲

 وزع رمع قيقحت «(قئارلا رحبلا بحاص وخأ) ه۱۰۰۵ت «ميهاربإ
 .ه۱8۲۳ «يشتارك «ةناخ بتك يميدق «ةيانع



 قيقحتلاو ةساردلا رداصم سرهف ۳۸۰

 ‹تاهمألا نم اهریغ نم ةنودملا يف ام ىلع تادایزلاو رداونلا - ۳

 قیقحت .ه۲۸۲ت «نمحرلا دبع نب هللا دبع يناوريقلا ديز يبآ نبا

 .م۱۹۹۹/۱ط «توريب «يمالسإلا برغلا راد ةعومجم

 ؛رامع نب نسح يلالبنرشلا «حاورألا ةاجنو حاضیالا رون -۳ 6

 «توریب «ةیمالسالا رئاشبلا راد «شادکب دئاس/ د.أ قیقحت ء«ه59١٠ت

 .ه» ۳۹/۳

 ؛دمحآ نب اباب دمحأ يتكبنتلا «جابیدلا زیرطتب جاهتبالا لين - ۵

 .م۲۰۰۰/۲ ط ءايبيل «سلبارط «ةمارهلا دیمحلا دبع/د ةيانعب ء«ه77١٠ت

 .يرابلا حتف = رجح نبال «يرابلا حتف ةمدقم يراسلا یده - 7

 ؛دمحم نب دمحآ يرامغلا «ةيادبلا ثیداحآ حیرخت يف ةيادهلا - ۷

 .ه۱۶۰۷/۱ط توریب «بتکلا ملاع ةعومجم قیقحت به۱۳۸۰ت

 يدادغبلا «نيفتصملا راثآو نيفلؤملا ءامسآ نیفراعلا ةيده -۸

 .نونظلا فشک = »۱۳۳۹ ت ءاشاب ليعامسإ

 يحلا دبع دمحم يونكللا .ةهقهقلاب ءوضولا ضقنب ةّسْهْسهلا - ٩

 .ةمرکملا ةكم «ةيدادمإلا ةبتکملا ط «يونكللا لئاسر نمض ۰به ۱۳۰ ٤ت

 دمحأ نب ةعيرشلا ناهربل «ةيادهلا لئاسم يف ةياورلا ةياقو -۰
 .(طوطخم) .(يرجهلا نماثلا لئاوآ ت) «يبوبحملا

 نب دمحأ ناکلخ نبا «نامزلا ءانبآ ءابنأو نايعألا تایفو -۱

 .توريب «رداص راد « سابع ناسحإ قيقحت .ه 1۸۱ ت 1
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 YAY فلؤملا ةمدقم

 [: فّلؤملا ةمدقم]

 عرتشلا َرئاعش َرَهْظأو ."همالعأو ملعلا مِلاعَم ئّلعأ يذلا هلل محلا
 نوح همالسو نیعمجآ مهیلع هل ۳و اور و هماکحأو

 امیف نوکلسی «نّیعاد مهنتس نن نتس ىلإ ءاملع مُهفلخأو «نْيِداه قحلا لبس
 لو وهو ‹كلذ يف 589 نيرليش رتسم «داهتجالا كلسم ؟*مهنع زر 53 وی مل

 .داشرإلا

 .نيدلا زع ةمالعلل ه۷۳۲ ةخسن ةيشاح .حيحصلا وهو یاملعلا :مهب دارملا (۱)

 هعمج نكل ؛طقف ملسو هيلع هللا یلص دمحم :ءايبنألاو لسرلاب ُدارملا (۲)

 يبلج يدعس ٌةمآلعلا امأ ۰۵/۱ ةيانعلا يف امك .هردقل ًالالجإو «هل ًاميظعت ؛ُفّلؤملا
 .دعبلا ةياغ ٌديعب :هلوقب قلعو «ریسفتلا اذه ضتري ملف ةيانعلا یلع هتيشاح يف

 .قرط يأ (۳)

 ةالصلا هيلع يبنلا نع ءيش هيف ور مل اميف الإ داهتجالا ىلإ نولدعي ال يأ (4)
 .۳۹/۱ ةيانبلا ها .مالسلاو

 .ها .ثیدحلا رثأ نم وري مل امیف يأ :(طوطخم) يكاكلل ةياردلا جارعم يف لاقو

 اذه يفو :تلق .ها .ءايبنألا نع يأ :مهنع :ه۱۰۵۸و ۷۹۷ ةخسن ةيشاح يفو

 ةالصلا مهيلع مهعئارش ریغ ملسو هيلع هللا ئلص انلوسر ةعيرش نإف هیف ام ئنعملا
 ؟كلذ ىلإ ليبسلا فيك ًاضيأو «مالسلاو

 .داشرالا هديب العو لج وهف «هناحبس هللا نم دشرلا نيبلاط يأ (۵)



 فلؤملا ةمدقم ۸٤

 يلج لك نم لئاسم اوعضَو ئتح «قيفوتلاب "نیطبتتسملا لئاوأ صحو
 .عوضوملا قاطن اهنع قيضي لزاونلاو «عوقولا ةبقاعتم ثواوحلا نأ ريغ «قيقدو

 نم :لاثمألاب ٌرابتعالاو «د هراوملا نم سابتقالاب :*"دراوشلا صانتقاو

 .ذجاوّتلاب اهيلع ضَحُي ذی ۶ زین ملا لع یفوقولابو «لاجرلا ةعنص

 اه شا نأ «يرلتبملا ةيادب» ادیم يف دعولا يلع یرج دقو
 و رو رز و و و

 عوسی دعولاو « هيف تعرشف ««يهتنملا ةيافك» :ب ا ۳ هللا قیفوتب

 .غاسملا ضعب
 «بانطالا نم "بت هيف تنبت :غارفلا ءاکثا ””هنع یکن داكا نيحو or 3 ۰ ۳ و ۱ ۳

 عيمجو نیعباتلاو ةباحصلا مهب دارآ هنأ زوجیو «هّباحصأو ةفينح ابآ مهب نع (۱)

 ۰4۰/۱ ةيانبلاو .(طوطخم) يراخبلل ةيادهلا باتک دئاوفو «ةياردلا جارعم .نیدهتجملا

 نم ٍذخألاو «سایقلاب طابنتسالا ىلإ اهیف جاتحی لزاونلا ماکحآ باستکا يأ (۲)

 .مکحلا طانم قیقحتو «اهللع يف رظنلاو صوصتلا دراوم

 ءدحأ يآ هٌعيطتسي الو بعص ءيش ماكحألا ذخآم ئلع فوقولا نأ يأ (۳)

 يف الشو «ذجاونلاب اهيلع ضعف :اهيلع تفقو اذإف «ةدشلا ةاناعمب الإ لصحي الو
 ۱ .همکحأو كلذ نقتأو ءاهب ذخألا

 .4۲ ص يتعبط رظنی يدتبملا ةيادب ةمدقم يف دعولا اذهب حرص (4)

 .يدتبملا ةيادب يأ (۵)

 دعولا نأل :غاسملا ضعب :لاق امناو «زیوجتلا ضعب زوجي دعولا نإ يأ (7)

 .ةيطخ سُن ةدع يشاوح نم ینعملا اذه "تلقن .بجوم ریغ :حرشلا وهو «عربتلب
 .يهتنملا ةيافك حرش نع يأ (۷)

 .ليوطتلا نم ًاريسي ًائيش يأ (۸)



 ۱۸۰ فلؤملا ةمدقم

frog 

 ج ىلإ او "نالا ؛ تفرصف «باتکلا هلجأل َرَجهي نأ تیشحخ

 نوتمو «ةياورلا نويُع نيب ئلاعت هللا قيفوتب هيف عمجأ ««ةيادهلا» : عا

 نم عونلا اذه نع ًاضرعُم «باب لک يف ؟"دناوزلل أ اکرات ۳ ةياردلا

 ا بسنت لوصا ئلع لمعي هنأ ام عم «باهسإلا

 دعب ةداعسلاب يل مِتْخَيو .اهمامتإل ينقفوپ نآ یلاعت هللا لاسأو
 .؟)اهماتتخا

 لوطألا يف بری :فوقولا وديزم لإ همه "تمس نم نإ ئتح
 سانللو ءرغصألاو م :هنع تقولا هلجعأ نمو «ربكألاو

 هک يا نره ام

 .بلقلا ةيانعو «رطاخلا نانع يأ (۱)

 كلذکو .بهذملا يف ةتباثلا ةرهاظلا تایاورلا نم ءاملعلا هراتخا ام رکذآ يأ (۲)

 .خسنلا يشاوح نم .ةلدالا لوصأو «ةفیطللا تاکلاو «ةرّثؤملا يناعملا نم يوق ام

 .عورفلا يآ )۳)

 نم لوصف اهیلع ينبنت دعاوقو لوصآ ىلع هعمجآ يذلا لومش عم يأ (4)
 .لوصألا ىلع عورفلا جیرخت :یمسی ام وهو ءاهيلع بحسنتو «عورفلا

 .ةيادهلاو يهتنملا ةيافك نیحرشلا يأ :تلق معلا 0 ءةيادهلا يأ (5)

 نیحرشلا يأ .امهماتتخا :خسُت يفو (1)

 .تَلَع يأ )۷(

 سارف وبأ هلاق «(اهلهأل رايدلا بُخ يتداع نيو) :هلبقو تيب رطَش اذه (۸)

 بحاص وهو «نييمالسإلا ءارعش نم «قدزرفلاب بقلملا «يميمتلا بلاغ نبا مامه
 ةنس ئفوتملا .هظلغو ههجو ةماهجل :قدزرفلاب يمسو «لطخألاو ريرج عم رابخألا
 ۰۹۳/۸ يلكرزلل مالعألا ۰۵۰/۱ ةيانبلا .ةئاملا براق دقو ص۰

 .ملعلا سنج دارأ :ليقو هلک ريخ :هقفلا ملع نف يأ (٩)



 فلؤملا ةمدقم ۳۸۹

 ره سرا. )۱(  سي < 3 Ê إً و . 0

 ام ريسيتلا يف هيلإ ًاعّرضَتُم )هلواقأ ام ريرحت يف ئلاعت هللاب ًانيعتسم
 الو يذق هام ا رع وهو وسع لكلا لاا راجا

 6 مهر هم و 3
 يقيفوت امو «ليكولا معنو انبسح وهو ءّريصملاو عجرملا هيلإو " ریدج

 . هللاب الا 201

 عهد د ¥

 ناك هنأكف ءةنس ةرشع ثالث هفينصت يف يقب هنأ يورو «ةيادهلا :باتک يأ (۱)

 .۱ رب .هنامز يف موصی ناکو ءاهّلك ةدملا كلت ءانثآ مهيلع يلمُي

 ۲/۲ (ةیادهلا ناشطعل ةياقسلا) ةيادهلا ىلع هتيشاح ةمدقم يف يونكللا مامإلا َرَكَذو

 .ه ۵۷۳ ةنس «ةدعقلا يذ نم ءاعبرألا موي ره ةيادهلل هفيلأت حتتفا ينانيغرملا مامإلا نأ

 لدتو «ةلعافملا :نم يه ذإ «كلذ يف ةاساقملا عم «هبتكأو هلوقآ ام يأ (۲)
 .ةياردلا جارعم رظني .ةغلابملا یلع

 .هبلطأ يأ (۳)

 .قيلخ يأ (4)

 .اهنيب تعمج دقو «ةمدقملا ماتخ صن يف ةيادهلا خسُت تفلتخا (0)



 YAY تاراهطلا باتك

 تاراهطلا باتك

 أوُنِسْعَأَف م اما ريدا امت : یلاعت هللا لاق

 کا مڪر مک هوءرب اوحسمأو قفارملا ىلإ کیری م وجو

 .ةيآلا . € نیبمکلأ

 . سأرلا حْلَمو «ثالثلا ءاضعألا لْسَع : ةراهطلا ضْرَقف

 . لّْسَغلا يف نالخدی نابعكلاو ناقفرولاو

(۱) 

 ءوضولا باب
 وللا لا َمُثَمُم اذ اوما بلا ابات 8 :یلاعت هللا لاق) :لاق - را حرف 4 رس

 لا مکرر کیسو رب أ اوحَسَماو قفارملأ ىلإ کیياو هوجو جو اولا

 .1 /ةدئاملا «ةيآلا .# نمک

 -صنلا اذهب ؛(سآرلا حنسو ءةثالثلا ءاضعألا لغ :ةراهطلا ضرفف

 .ةباصالا وه :حنسلاو «ةلاسإلا وه للا

 یتمحش ٰلإو نقل لفسآ ئلإ رعشلا صاف نم :هجولا حوا

 .اهنم قئشم وهو لاو عقت ةهجاوملا نل ؛ نا

 .اندنع «(لّسْعلا يف نالخدي نابعکلاو ناقفرملاو) :لاق

 .ةراهطلا باتک : خس يفو قف



 تاراهطلا باتك ۲۸۸

 .سأرلا عبر وهو «ةّيِصاّنلا رادقم : سأرلا 0 يف ضورفملاو

 معو لعل ىلع ينلاادا هعدللا يضر 2 نب ةريغملا ئور ام

 . هيفخو هتيصان ئلع حسم 0 لابف «موق طاب یتآ

 .موصلا باب يف لیللاک ءاّيكملا تحت لخدت ال ةياغلا نإ :لوقی وه

 ةفيظولا تبعوتسال :اهالول ْذِإ ءاهءارو ام طاقسال ةياغلا هذه نأ :انلو
 .لكلا

 ۶ وو هو 02

 .ةعاس كاسمإلا ىلع قلطی موصلا ذإ ءاهيلإ ما وصلا باب يفو

 ."”بعاكلا :هنمو «حیحصلا وه «ءوتانلا مظعلا وه :بعكلاو

 .سأرلا عب عبر وهو ةيِصاّنلا رادقم :سأرلا حسم يف ضورفملاو) :لاق

 8 3 ۰ ۲ e و و ١ امل

 ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا نأ هنع هللا يضر ةبعش نب ةريغملا ئور ام

 یلع حسمو ًاضوتو «لابف موف لانس تا
 E هتیصان

 .لدتي ملو «رادتسا دقو «ريسي عافترا عم «بعکلاک انو رب يذلا يدثلا وه (۱)

 .خاسوألاو بارتلاو ةسانكلا هيف ئمرُت يذلا عضوملا يأ (۲)

 امهنیب ممج ناثيدح :ليقو «ٌدحاو ثيدح وه :ليق 10/١: ةيانعلا يف لاق (۳)
 «هنع هللا يضر ةبعش نب ةريغملا امهاور دقف «نيثيدح نم ٌعومجم هنأ یلعو ها .يرودقلا

 ءأضوت ملسو هيلع هللا یلص هنأ هنع (87ح 7174) هحيحص يف ملسم هاور :امهدحأ

 .نيفخلا ئلعو تمامعلا یلعو « هتیصانب حسمف

 لابف «موق ةطابس / ئتأ ملسو هيلع هللا یلص هنأ )۳۰ 5( هجام نبا هاور :رخآلاو

 .۳۲۹/۱ يرابلا حتف :هجام نبا ةياور حيحصتل رظنيو ۰۱/۱ ةيارلا بصن .ًامئاق



 ۲۸۹ تاراهطلا باتک

 ظقیتسا اذإ ءانالا امهلاخدإ لبق نّيَديلا لسع :ةراهطلا نسو

 . هیون نم ءىضوتملا

 7 رس ر

 .هب انايب قحتلاف «لمجم باتكلاو
 صر 5 ال

 "ترش ثالثب ریدقتلا يف هللا همحر يعفاشلا ىلع ةهجح وهو

 .باعیتسالا هطارتشا ىف هللا همحر "كلام یلعو

 عباصآ ثالثب هللا مهمحر انباحصأ ضعب هردق :۳"تایاورلا صضعب يفو

 .حسملا ةلآ يف لصألا وه ام ٌرثكأ اهنأل ؛دیلا عباصأ نم

 ظقیتسا اذإ ءانالا امهلاخدإ لبق نیدیلا لسع :ةراهطلا نَتسو) :لاق
 و

 .(همون نم ءیضوتملا

 الف :هِماَتَم نم مکدحآ ظقيتسا اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
 رم ص 9+

 . هدي تتاب نيأ يردي ال هنإف ثالث اهلسخی یتح ۶ ءانالا يف هدي نسمغي

 حيحص يف ًاضيأ هنع هللا يضر ةفيذح ثيدح نم ةطابسلا ثيدح يور امك

 .(۲۷۳) ملسم حيحصو «(۲۲4) يراخبلا

 ةيافك رظني .هسأر ةرشب ضعب حسم وأ «ةرعش ضعب حسم هدنع يفكي لب (۱)

 ىلإ ٩۰/۱ ةيانبلا يف ينيعلا هّبن دقو ۰۵۳/۱ جاتحملا ينغم ۰4۳/۱ ينصحلل رايخألا

 داش هجو وه يعفاشلا نع فنصملا هركذ ام نأ

 .١١ص باهولا دبع يضاقلل نيقلتلا (۲)

 ۰۹۱/۱ ةيانبلا .هرداون يف هنع متسر نبا اهركذ هللا همحر دمحم مامإلا نع (۳)

 .(۲۷۸) ملسم حیحص )€(



 .ءوضولا ءادتبا يف ئلاعت هللا ةيمستو

 .اهفيظنتب ةءادبلا سف «ریهطتلا ةلآ ديلا نألو

 .فيظنتلا يف هب ةيافكلا عوقول ؛ سرا ىلإ :للسَعلا اذهو

 .(ءوضولا ءادتبا يف ئلاعت هللا ةيمستو) :لاق

 دارملاو هللا مسی مل نمل ءوضو ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
 .ةليضفلا يفن هب

 هم «"باتکلا» يف اهاّمس نزو س ابنا حصألاو

 ةياردلا يف لاقو ««هللا مسا ركذي مل» :ظفلب ۳/۱ ةيارلا بصن يف يعليزلا هجرخ (۱)

 يف مساق ةمالعلا كلذكو «يعليزلا لعف امك هجرخ مث با .ظفللا اذهب هدجأ مل ۱
 ۰۱۰۱/۱ ةيانبلا يف ينيعلاو ۱۹/۱ ريدقلا حتف يف مامهلا نباو ۰۱۰/۱ رابخإلاو فيرعتلا

 ت) ةييش يبأ نب ركب يبأ مالك نم فّلؤملا ظفل توبث َلَقَت مامإ نم ٌرثكأ تدجو مث
 مسي مل نمل ءوضو ال» :لاق ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأ انل تبث :لاق هنأو «(ه٥

 نباو ۰۱۱۳/۱ بيغرتلا يف يرذنملا هنع هفت .فّتصملا باتك يف سيل وهو «ها .هلل
 0/١/. ريبحلا صيخلتلا يف رجح نباو ۱۷۹/۱ قيقحتلا حيقنت يف يداهلا دبع

 ءدنسلاب سيلو «حرشلا يف ًاضَرَع هسفن ظفللاب هّرکذ يواحطلا تیر یرخآ ةهج نمو
 .(۳۸۹۸) راثآلا لكشمو ۱۱۰(۰) ۳۷/۱ راثآلا يناعم حرش يف كلذو

 ا مسی مل :هسفن ظفللا نه لئس دمحا مامإلا نأ تيار ثلاث ةهج نم ًاضيأو
 ضقانپ ال اذهو «حییر : :همسا روهشمب سیل لجر نع يور «حیحصب ربخلا سيل :لاقف

 هجام نیا نت مولع ياطلخم خرش يف امك «. .هتالع ئلع هنسح هنال ؛لوألا هّمالك

 .دمحآ مامإلل قارولا رشب نب باطخلا رمع يبأ لئاسم نع ًالقن ۱

 .ملعأ هللاو «فّلوملا ظفل توبثب لوقلا نکمی هلك اذهبو

 .يرودقلا رصتخم يف يأ (۲)



 .قاشنتسالاو دف فتا ‹كاوسلاو

 .حيحصلا وه «هدعبو ءءاجنتسالا لبق یمسیو

 ."'"هيلع بظاوی ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛(كاوسلاو) :لاق

(PD Nی دم ۱ ىو  WMكلذك لعف مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل «"”عبصألاب جلاعی :هدقف دنعو  . 

 EE هنأ حصألاو

 امِهّلَعَف مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛(قاشنتسالاو .ةضمضملاو) :لاق

 .ةبظاوملا ىلع
 و ۶ 2 0 2 و 7 مار هرس (ه) و ,

 قشنتسپ مث «ادیدج ءام ةرم لكل ذخأي ءاثالث ضمضمی نأ : هتيفيكو

 . لسو هيلع هللا یلص هثوضو نع يكحملا وه «كلذك

 .(۲۵۵) ملسم حيحص )١140(« يراخبلا حيحص (۱)

 .عباصألاب :خسُت يفو (۲)

 ريبكلا مجعملا ۱۳۵7(۰) دمحأ دنسم ۰۱۱۷/۱ ةيانبلا .هعبصأب جلاع يأ (۳)

 ةيارلا بصن ىلع كلذب ًاکردتسم ۰۳۱ ص یعملألا ةينم ىف امك (4۰7۸) یناربطلل

 هنأ رجح نبا رکذو ۰۱۷/۱ ةياردلا يف كلذكو «بیرغ :يعليزلا لاق ثيح ۱

 .ملسو هيلع هللا یلص هلعف نم هدجي مل هنأو «ملسو هيلع هللا یلص هلوق نم ءاج
 .(۲۳۵) ملسم حيحص )۱٩۱(« يراخبلا حيحص (4)
 ۰۱۲۰/۱ ةيانبلا .قاشنتسالاو ةضمضملا نم رلحاو لک ةيفيك يأ (۵)

 هاورو «يبهذلا هَّرقأو .هححصو ۱۵۱/۱ كردتسملا يف مکاحلا هاور (0)

 نع ۸۹/۱ ریبحلا صیخلتلا يف رجح نبا لاقو ؛هححصو ۰۱۵/۱ ننسلا يف يقهيبلا

 .۲۲/۱ ةيارلا بصن ٌرظنيو ةحصلا هرهاظ :مکاحلا دانسإ



 تاراهطلا باتك ۳۹۲

 . ةيحللا لیلخت تو لا حمو

 )یعفاشلل ًافالخ «اندنع سأرلا ءامب نس وهو «(نْيِنذَألا حنصو) :لاق

 نایب :هب دارملاو ۳«سأرلا نم :نانذألا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
 .“ةقلخلا نود مکحلا

 ليربج هّرَمَأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛(ةيحللا ليلختو) :لاق r 1 9 و

 .* كلذب مالسلا هيلع

 ةفينح يبأ دنع ڙئاج « هللا همحر فسوي يبأ دنع ب وه :لیقو
 و 2 و - ۱

 :ةيحللا لخادف «هلحم يف ضرفلا لامک) لا نأل ؛هللا امهمحر رامحمو

 رظنیو «ةيعفاشلا ةلدأل هللا همحر فلوملا ضرعتی ملو ۰۵۰/۱ رايخألا ةيافك (۱)

 ۰۱۲۷/۱ ةيانبلا اهل

 يناعم حرش «ناطقلا نبا هححص دانسإي (۱۱) ننسلا يف ينطقرادلا هجرخآ (۲)

 ۳۷(۰) يذمرتلا ننس ۱۳۶(۰) دواد يبآ ننس ۲۲۲۲۳(۰) دمحأ دنسم ۰۳۳/۱ راثالا

 .۹۱/۱ ریبحلا صیخلتلاو ۰۱۸/۱ ةيارلا بصن )٤٤٤(« هجام نبا ننس

 ةيانبلا :اهتینسل رظنی .ةبقرلا حسم مکحل هللا همحر فلژملا ضرعتی مل (۳)
 يف ةبلطلا ةفحت :اهاّمس «ةحفص ۲۱ يف ةعوبطم ةلاسر يونكللا ةمالعللو ۱

 .ةبقرلا حسم قیقحت

 نب ديزي هخیشو ءزامج نب مثیهلا :هدنس يفو ۱۱۶(۰) ةبيش يبأ نبا فنصم (4)
 ۰۳۸۰/۱ دعس نبا تاقبط رظنیو «نافلات :نابآ

 رظنیو «هنع تكسو «(۱40) دواد يبأ ننس يف :«يير ينرمآ اذكه» :ظفلبو

 .(۱۰۱) ۲۷۷/۱ فّلصملا ىلع ةماوع دمحم خیشلا ةمالعلا تاقیلعت



 ۳۹۳ تاراهطلا باتک

 .ثالثلا ىلإ ٍلْسَلا ٌراركتو « عباصألا لیلختو

 .ضرفلل لحمب سيل
 مكعباصأ اولَ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(عباصألا ليلختو) :لاق

 چ ر االف ٩۷ يک

 .هلحم يف ضرفلا لامكإ هنألو

 .(ثالثلا ىلإ ٍلْسَخلا راركتو) :لاق

 ءوضو اذه» :لاقو ءٌةَرم ةّرم ًاضوت مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نال
 .«هب الإ ةالصلا هللا لبقی ال

 َرجألا هل هلل فعاضي نم و اذه» :لاقو «نيترم نيترم أضوتو

 .(نيترم

 نمف «يلبق ني ءايينألا ءوضوو «يئوضو اذه» :لاقو ثالث ًاثالث ًاضوتو
 ١ .””ملظو یدعت دقف :صقت وأ ءاذه یلع داز

 .اهلّلختت نأ لبق :خسُت يفو (۱)

 لجو زع هللا اهللخی ال مكعباصأ نيب اوللخ» :ظفلب نكل «ٌبيرغ ظفللا اذهب (۲)
 ةياردلا يف امك ءادج واو دانساب ۳(۰) ۹۵/۱ ينطقرادلا ننس يف :«رانلاب ةمايقلا موي

 ليلختب رمألا ءاج دقو ۰۲0/۱ ةيارلا بصن رظنيو «ةفيعض یرخآ قرط هلو ۱

 غبسأف تأضوت اذإ» :امهريغو (۷۸۸) يذمرتلاو )١57(« دواد يبأ ننس يف عباصألا

 .حيحص نسح :لاقو ««عباصألا نيب لّثخو «ءوضولا

 هجرخأو ۰۲۷/۱ ةيارلا بصن رظني « فيعض دانساب (8۲۰) هجام نبا ننس (۳)

 «فيعض وه :ينطقرادلا لاق .حضاو نب بيسملا :هيف دنسب ۸۰/۱ نئسلا يف ينطقرادلا

 نسحأ اذه :قحلا دبع لاقو ریثک ءىطخي هنأ الإ قودص :بيسملا :متاح يبأ نبا لاقو



 تاراهطلا باتك ۹٤

2 9 7 7 

 . ةراهطلا يوني نأ ءیضوتملل بحتسيو

 8 2 هام 5 2
 قحتسم وهف فّتس اذه ري مل نإ :هانعمو نس  ەتيۇر مدعل :دیعولاو

۱ 

 2 - : 5 0 و 5
 .(ةراهطلا يوني نأ ءیضوتملل بحتسيو) :لاق

 ."ااندنع ةنس يف ةّيلاف

 نودب حصي الف «ةدابع هلال ؛ضرف :هللا همحر "يعفاشلا دنعو
 .ممیتلاک «ةينلا

 هعوقول ؛ةالصلل ًاحاتفم عقب هّنكلو «ةّينلاب الإ ةبرق عمي ال هنأ :انلو

 .رهطملا لامعتساب ةراهط

 وأ ءةالصلا ةدار لاح يف الإ ءرهطم ريغ بارتلا نأل ؛مميتلا فالخب

 .دصقلا نع * «یبنی وه

 .۸۲/۱ ريبحلا صيخلتلا رظنيو .ثيدحلا قرط

 .ةّنس تارم ثالثلا ةيؤر مدعل يأ (۱)

 ةخسن يف تبثم :ديعولل قحتسم وهف ءس اذه ري مل نإ :هانعمو :هلوق (۲)

 .حص حص :هبناجب بتکو «ةيناميلسلا يف (145) مقرب ةسیفن ٍةيناطلس
 ءاج امك يرودقلا رایتخا یفو ذس ةينلا :ينانيغرملا فنصملا رایتخا يف يأ (۳)

 ةينلا ناب ۱6۰/۱ ةينبلا يف ينيعلا اذه هجوو ءٌةبحتسم ةينلا :يدتبملا ةيادب نتم يف
 ةراهطلاو ءءوضولا یف ةنسو ؛ناکملاو ندبلاو بوثلا ریهطتک «ةماع ةراهطلا 8

 ۱ .هنم معآ
 ۰4۷/۱ جاتحملا ينغم ۰۳۸/۱ رایخألا ةيافك (5)

 .ةدابعلا يأ : تلق .ثینأتلاب .حصت :خست يفو یوضولا يأ (0)



 .حنسلاب هسأر بعوتسیو
7 7 ۳ 3 5 ۳ 

 .نيايملابو «هرک لب ئلاعت هللا ادب امب ًادبيف ءءوضولا َبّئرُيو

 با 9 ۳ ۳ ۳ ۳

 .ةّنس وهو (حنسملاب هسأر بعوتسیو) :لاق
 2 و و وع

 ارابتعا ؛ ةفلتخم وايمب ثيلثتلا ةّئسلا :هللا همحر ىعفاشلا لاقو

 .لوسغملاب

 7 هسأرب حسمو ال ًاثالث ًاضوت هلع هللا يضر ًاسنأ نأ :انلو

 و ۶

 ."”ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ءوضو اذه :لاقو ةدحاو

 و 1 ۱ )۳( ۶ 1 و
 «عورسم وهو «دحاو ءامب هيلع لومحم :ثيلثتلا نم ئوري يذلاو

 ١ م. و ۳7
 .هللا امهمحر ةفينح يبأ نع نسحلا ئور ام ىلع

 «ءانونسم نوكي الف السغ ٌريصي راركّتلابو ءحسملا وه ضورفملا نألو

 و 0

 .فخلا حسمک راصو

 .رارکتلا هرضی ال هنأل ؛ لا فالخب
 .(نیایملابو «هرکذب یلاعت هللا ادب امب ًادبیف ءوضولا بّتریو) :لاق 5 8 2 ر 4

eاندنع ةّنس ءوضولا ىف بيترتلاف . 

 ‹«حسملاب سأرلا باعيتسا ةينس يف هللا همحر يعفاشلا نيبو اننیب فالخ ال )١(

 ۰۱84/۱ ةيانبلا .ةفلتخم وايمب ثيلثتلا ةنسلا هدنعف «حسملا ثيلثت يف فالخلا امنإو

 .۸۲/۱ بلطملا ةياهن :ةيعفاشلا بتك نم هيلع صن نممو

 ۰۲۷/۱ ةيارلا بصن ىف تاياورلا رظنت (۲)

 .ثيلثتلا یلع يأ (۳)



 تاراهطلا باتك 000015

 ٠ 6 ا.ه ا.ه ا.ه واو ا. ده واه هاه هاهو هاهو هه هو وه هه هلو هاه ه هاه هاه هاو هده هاه هاه و ¢ 4 و

 .4 یوو السا :ئلاعت هلوقل ؛ضرف :هللا همحر '''يعفاشلا لاقو

 .بيقعتلل :ءافلاو «5/ةدئاملا .ةيآلا

 «عّمجلا قلطمل وهو «"'واولا فرح وه اهيف ٌروكذملا نأ :انلو

 .ءاضعألا ٍةلمج لمَ باقعإ يضتقيف «ةغللا لهأ عامجإب

 بحي هللا نإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛"”ةليضف :نمایملاب ةءادّبلاو

 .ملعأ ئلاعت هللاو ؟«*لجرتلاو «لّعنتلا ئتح «ءيش لك يف ابتلا

 دع دع د6 6 د

 .۵1/۱ جاتحملا ينغم (۱)

 ٠٤٤. مقرب «ةيناميلسلا ةبتكملا ةخسن ةيشاح .ءافلا دعب ينعي (۲)

 ۰۱۵۲/۱ ةيانبلا .ةبحتسم يأ (۲)

 .نيميلا ةهج نم هحرسیو هرعش طشمي نأ يأ (8)

 م - ۱۱۸ خ) نيحيحصلا ثيدح ركذ مث «هدجأ مل :۲۸/۱ ةياردلا يف لاق (5)

 بحي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناك :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ( ۸

 .هلك هنأشو «هلجرتو «هلعنتو «هروهط يف یتح ءيش لك يف نميتلا



 ۳۹۷ ءوضولا ضقاون يف

 »م ۰

 لصف

 ءوضولا ضقاون يف
 oqo ےس و 2

 حیقلاو مدلاو «نّيليبَسلا نم جرخ ام لك : ءوضولل ةضقانلا یناعملا
 ۳ و 5 5

 . مفلا الم اذإ : ءيقلاو هقحلب عضوم ىلإ اًرواجتف ندبلا نم اجرخ اذإ

۰ 5 

 لصف

 o ۳ 2 و 7

 :هلوقل «(َنْيَلْيبَسلا نم جرح ام لك :ءوضولل ةضقاّنلا يناعملا) :لاق

 .57 /ءاسنلا . ٍطِيآَمْلا نم ین دحآ كج وأ#

a 0 07-5 و  

 جرخی ام» :لاق ؟ثّدحلا امو :ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسرل ليقو
 لیلا نم

 .هریغو داتعملا لوانتت ةّماع :ام :ةملكو ۳ 5 8 4
 ور 7 211 نع ا ی

 هقحلي عضوم ىلإ اًرواجتف ندبلا نم اجرع اذإ حيقلاو «مدلاو) :لاق
 ۳ و

 .(*مفلا ال اذإ :ءيقلاو " ریهطتلا مكح

 .جرخب :خسُت يفو (۱)

 .هدجآ مل :۳۰/۱ ةياردلا يف لاقو  بیرغ :۳۷/۱ ةيارلا بصن يف لاق (۲)

 ۰۱۹۲/۱ ةيانبلا .اجراخ یمسی ال هناف :زواجتی ملو ودبي امع ٌزارتحا اذه (۳)

 .مفلا ءلم ناك اذإ ءيقلاو :خسُن يفو (4)



 هو هو و واو دى. و ا. اه اه هاو .٠ اه ها هاه هو هه هو اه O و هاو ولو هو هاو هلو 4 ¢ ¢ ¢4 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

 ضقني ال نيليبسلا ريغ نم جراخلا :هللا همحر ""يعفاشلا لاقو
 امل نا مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور ام ولا

 دروم ىلع ٌرصتقْيف «يربعت رم ةباصإلا عضوم ريغ لْسَع نألو
 :هاتعملا ۶ جرخملا وهو «عرشلا

 ."«لئاس مد لك نیم ءوضولا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :انلو

 «فرصنيلف : هتالص يف فعر وأ یاق نمل :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 ملکی مل ام هتالص ئلع نيل ءأضوتيلو

 .ةراهطلا لاوز يف روم ةساجنلا م جورخ نألو

 :ةعبرألا ءاضعالا یلع ٌراصتقالاو "لوقعم :لصألا يف ُرْدَقلا اذهو

 ٦۷/١. رايخألا ةيافك (۱)

 .هدجأ مل :۳۰/۱ ةياردلا يف رجح نبا لاق (۲)

 .كلسملا :یرخآ يفو «عضوملا :خسُن يفو (۳)

 يرادلا میمت نم عمسی مل زیزعلا دبع نب رمع :لاقو «(۲۷) ينطقرادلا ننس (6)

 هيف :۳۰۱/۱ ةياردلا يف لاق .نالوهجم :دمحم نب دیزیو «دلاخ نب ديزيو آر الو

 .۲4/۱ رابخالاو فیرعتلا رظنیو «عاطقناو «فعض

 يف رجح نبا هفعض ۰۱۵۳/۱ ينطقرادلا ننس ۱۲۲۱(۰) هجام نبا ننس (۵)

 .ةددعتم ظافلأو قرط ثیدحلل نکلو ۰۳۰/۱ ةياردلا

 وهو ي الا لاوز يف روت ةس ةساجنلا نوک نم ردقلا اذهو يأ (7)

 نم جراخلا وهو «هریغ هيلع ساقيف «لقعلا هكردي ءيش اذه «نيليبسلا نم جراخلا
 ۰۱۹۹/۱ ةيانبلا .نيليبسلا ريغ



 مه .٠ . و ىو ه٠. واوا. ىو هو و واو CG GOG د واو هوه هاو اه HOG هوو هاهو ده هاه ¢ ¢ 4 هو 4 ¢ 4 ¢

 امنإ جورخلا نأ ريغ «' «"لوألا يدعت ةرورض یدعتپ هنكل "لوقعم

 .۳ءيقلا يف :مفلا ءلوبو هريهطتلا مكح حلی عضوم ئلإ | نالّيّسلاب :ققحتي

 «ةجراخ ال «ةيداب نوكتف ءاهّلَحَم يف ةساجنلا رهظت :ةرشقلا لاوزب "نا

 ۱ ندم قساجنلا عضومب سیل عضوملا كلذ نأل ؛نيليبسلا فالخب

 .جورخلاو لاقتنالا یلع

 ءمفلا ءلِم يف ًارهاظ ربتعاف « هجو نم نطاب « هجو نم رهاظ مفلاو

 .هنود اميف انطاب

 هنأل ؛ «فّلكتب الإ طض کمی ال لاحب جراخلا وكي نأ : مهلا ا

 .اجراخ ربثتعاف ءًارهاظ جرخی

 .ءاوس :هریثکو ءيقلا لیلق : هللا همحر رفز لاقو

 .داتعملا جرخملا ارابتعا ؛هدنع نالّيسلا طرتشُي ال اذكو

 .«تَدَح :”سْلَقلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق قالطالو

 .لوقعم ريغ :ةباصالا عضوم ريغ لسغ نأل يأ (۱)

 .ةساجنلا جورخب ةراهطلا لاوز وهو (۲)

 ۱۷۰/۱ ةيانبلا .هژوضو ضقتني ال :مفلا ءلم نكي ملو ءاق اذإ ينعي (۳)

 .اهلحم نع ةساجنلا زواجتو «ةرشقلا لاوزب نوکی هنأو «جورخلاب ضقنلل لیلعت (8)

 ءلم ناك ام :سْلَلا :ينانيغرملا لاقف «هيف فلتخا :۱۷4/۱ ةيانبلا يف لاق (0)
 ام :سلقلا :لیلخلا نع اله حاحصلا يفو .سکعلا نلع :لیقو .هنود :«يقلاو بل
 .اذه ريغ لیقو «ءيقلا وهف :داع ناف «ءيقب سیلو هنود وأ مفلا ءلم قلحلا نم جرخ

 .هریغ دیز نع هوري ملو «كورتم :بعصم نب روس :لاقو ۲۰(۰) ينطقرادلا ننس (1)



 ى. م« ها اه هاه هه هاو يه واو ده واو و ده هو و و و هه هه واو و هاه هه هو هه و اهله هه ههه

 مدلا نم َنْيَئرْطَقلاو ةرطقلا يف سيل» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :انلو
 فاس رکی نأ الإ: ءوز

 ألمت "ةعسد وأ» :ةلمج ثادحألا لع نيح هنع هللا يضر يلع لوقو
 ."”(مفلا

 ىلع :هللا همحر يعفاشلا هاور ام لّمحُي :رابخالا تضراعت اذإو
 .ريثكلا ىلع :هللا همحر رفز هاور امو «ليلقلا

 .هانمدق ام :*"نیکلسملا نيب قرفلاو

 همحر فسوی يبآ دنعف :مفلا المي عوج ول ثيحب ءقرفتم ءاق ولو

 دنعو ؛تاقرفتملا عْمَج يف ارثأ سلجملل نال ؛سلجملا داحتا ربتعی :هللا

 نالا وهو «بپسلا داختا رتب هلآ هيدر تم

 همحر فسوی يبأ نع كلذ ئورُي ءأسجت نوكي ال : E نوكي ال ام مث

 .ةراهطلا هب ضقتت مل ثيح ءًامكُح سجتب سيل هنأل ؛حيحصلا وهو لا

 .۳۳/۱ ةياردلا يف امك «فیعض هدانسإو «(047) ينطقرادلا ننس (۱)

 .بصنلاب .ةعسد :خسُت يفو «ءيقلا نم ةدحاولا ةعفدلا يأ (۲)

 دنسب تايفالخلا يف يقهيبلا جرخأو «بیرغ 44/١: ةيارلا بصن يف لاق (۳)

 يفو .ها .«مفلا ألمت ٍةعْمَد نمو :ٌرکذو :عبس نم ءوضولا داعي » :ًاعوفرم فيعض
 اج هاو :يقهيبلا دنس نع لاقو « هدجأ مل :۳۳/۱ ةياردلا

 .هريغو داتعملا جرخملا نيب قرفلا يأ (4)

 .مدلا نم لئاسلا ريغو «ءيقلا نم ليلقلا يأ (0)



 ۳۰۱ ءوضولا ضقاون يف

 .ءام وا ماعط وأ رب ءاق اذ| اذهو

 .هللا امهمحر رامحمو ةفينح يبآ دنع ضقان ريغف : مع ءاق ناف

 نم لزانلا امآ «مفلا ءلِم ناك اذإ ٌضقان : هللا همحر فسوی وبآ لاقو
 نویی بو زر 1

 . ضقان ريغف : سأرلا

 امرا + افاعطوأ + رو ماق اذ[ 1لهو) "لاق

 .هللا امهمحر دمحمو ةفينح ىبأ دنع ضقان ریغف :ًامّحْلَب ءاق ناف

 .(مفلا ءلم ناك اذإ ضقان :هللا همحر فسوي وبأ لاقو
 .فوجلا نم يقترملا يف فالخلاو 6 مو ۶

 سيل سارلا نآل + قافتالاب «(نضقان ريغف +سارلا نم لزاتلا امآ)

 .ةرواجملاب سجن هنأ :هللا همحر فسوي ىبأل
 و 0 و و وه ده <0)

 ليلقلاو «ليلق :هب لصتي امو «ةساجنلا هللختت ال جزل ' “هنأ :امهلو
 مر ۶ ۰ 4 ۰

 .ضقان ريغ :ءيقلا يف

 و a لو يب عل 0
 .ةقرتحم ءادوس هن ؛مفلا ءلم هيف ربتعی :قلع وهو امد ءاق ولو

 .هعاونآ رثاسب ًارابتعا ؛هللا همحر محم دنع كلذکف :ًاعئام ناك ناو
 2 7 و

 نأل ؛الیلق ناك ناو ءوضولا ضقني :هسفن ةوقب لاس نإ :امهدنعو
 6 ع 0 ۳

 .فوجلا ىف ٍةحْرَق نم نوکیف «مدلا لَحَمب تسيل ةدعملا

 .مغلبلا يأ (۱)



 ءوضولا ضقاون يف ۳۰

 .طقسل لیز ول ءيش ىلإ ًادنتسم وأ ًائكّتم وأ ًاعجطضم مونلاو

 ؛قافتالاب ضمن :فنألا نم “نال ام ىلإ سأرلا نم لر ولو

 .جورخلا ققحتيف «ريهطتلا ْمْكُح هلی عضوم ىلإ هلوصول
 فل ليزأ ول ءيش ىلإ ًادنتسم وأ ًاتكّتم وأ ًاعجطضم ٌمونلاو) :لاق

 ءيش جورخ نع رعي الف «لصاقملا ءاخرتسال ٌببس عاجطضالا نأل

 .هب نقيتملاك :ةداع تباثلاو ةداع

 ءاخرتسالا غلبيو «ضرألا نع دعا لاوزل ؛ ةظقيلا ةكسُم ليزي ءاكتالاو

 .دانتسالا نم عونلا اذهب هتياغ

 ."”طوقسلا نم هعنمي "۳ دّتسلا نأ ريغ

 «ةالصلا يف دوجسلاو عوكرلاو دوعقلاو مايقلا ةلاح مونلا ”فالخب

 الف «طقسل لاز ول ْذِإ «قاب كاسمتسالا ضعب ّنأل «حيحصلا وه ءاهريغو

 .ءاخرتسالا متي

 ًامئاق مان نم كغ ءهوضو ) :مالسلاو ةالصلا هيلع هلو : هيف لصالاو

 اذإ هنإف «ًاعجطضم مان نم یلع ءوضولا امن] ءادجاس وأ ًاعكار وأ ًادعاق وأ

 .فنألا نرام ىلإ :خسُت يفو (۱)

 .هيلإ دنتسي ام يأ (۲)

 غلبي ءاخرتسالا نأ ملسن ال :لاقي نأ وهو بدقم لاؤس نع ٌباوج اذه ()
 .هتياغ غلبي مل هن أ ملع : طنش مل اهلها ‹طقس :كلذك ناك ول ذإ «هتياغ

 ۰۱۸۱/۱ ةيانبلا .تالاحلا هذه يف مونلا ضقني ال ينعي (6)



 ۳۰۳ ءوضولا ضقاون يف

 .نونجلاو .ءامغإلاب لقعلا ىلع ةبلَعلاو

0 
 . دوجسو عوکر ٍتاذ ٍقالص لک يف ٌةهقهقلاو

 .()«هلیصافم تخرتسا :ًاعجطضم مان

 مونلا قوف "'هنأل ء(نونجلاو ءءامغإلاب لقعلا ئلع ٌةبّلَعلاو) :لاق
 .ءاخرتسالا يف اعجطضم

 اأ الإ «مونلا يف سایقلا وهو ءاهّلك لاوحألا يف ْثَدَح ءامغإلاو
 .هیلع ساقی الف «هّقوف ءامغإلاو «"””رثألاب هانفرع

 ووجسو عوکر و تاذ زالص لك يف ةهقهقلاو) :لاق

 ؛هللا همحر ""يعفاشلا لوق وهو ءءوضولا ضقتت ال "؟اهنآ سایقلاو

 .سجن جراخب تسيل اهنأل

 دواد وبأ هجرخأف ريخألا رطشلا امأو ۰۱۹4/۱ ىقهيبلا ننس ىف بيرق ظفلب (۱)

 «(۷۷) يذمرتلا هجرخأو ءهفيعضت يرذنملا دّيأو ءركنم ثيدح اذه :لاقو ۲۰۲(۰)

 :لاقو ۰۱۵۹/۱ ننسلا يف ينطقرادلاو ۲۳۱۵(۰) دنسملا يف دمحأو ءهنع تكسو

 )١7758(. ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو «حصی الو «ةداتق نع دلاخ وبأ هب درفت

 ۰۱۸۷/۱ ةيانبلا .نونجلاو ءامغإلا نم رلحاو لک نأل يأ (۲)

 ءوضو ال » :ملسو هيلع هللا یلص هلوق وهو «رثألاب ًاضقان مونلا انفرع يأ (۳)
 ۰۱۸۸/۱ ةيانبلا .«...مان نم ىلع

 .هنآ :خّسُت يفو (4)

 .۲۰۲/۱ يواحلا (0)



 سأر نی تجرخ ناف .ءوضولل ٌضقان ودل نم ٌجُرْخَت ةبادلاو
 . ءوضولا ضقنت خقنت ال : محللا طقس وأ حرجلا

 جراخو توالتلا ةدجسو ةزانجلا ةالص يف اح نکت مل اذهلو

 .ةالصلا

 دویلف :ةهقهق مكنم كحَض نّمآلأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :انلو

 .سايقلا كرت هلثمبو و ةالصلاو ءا

 .اهيلع رصتقيف ءةقلطم ةالص يف درو رثالاو

 و هزمت نکا ةيقيقلاو
 ت هي و ۰

 :"”ليق ام ىلع وهو « هناريج نود یل اعومسم نوکی ام :كحضلاو

 .ءوضولا نود الصلا دسفب

 یار ن تسرع ناف هوضولل رشقان لا نم جرخت ةبادلاو) :لاق

 .(ءوضولا ضقنت ال :محللا طقس وأ .حرجلا

 كلذ رهشاف «ادنسمو ًالسرم يور :۳۵/۱ رابخالاو فیرعتلا يف لاق (۱)

 يحلا دبع دمحم ةمالعللو ۰4۷/۱ ةيارلا بصن رظنیو «ةيلاعلا نأ سو خاو
 ۰۷/۳ هلئاسر نمض «ةحفص ۰ يف ««ةهقهقلاب ءوضولا ضقنب ةسهسهلا» :يونكللا

 و «راثآو ثيداحأ نم كلذ يف درو ام عمج

 .طيحملا سوماقلا .ءاملا لسلست يأ :ةسهسهلا :ظفل | ئنعمو

 ةيادهلا ناشطعل ةياقسلا «مامإلا نع ةياورلا مدعل :ليق ام ىلع :لاق امنإو (۲)

 .۲۷/۱ يونكلل



9 a سأر نع لاس نإ : هريغ وأ دیدص وأ ءام اهنم لاسف «ةطفن تريثق ناف 
 ب  EBم ل

 ضقني ال : لسي مل ناو .ضقن : حرجلا .

 ۱ .ةدودلا :ةبادلاب دارملاو

 «نيليبسلا يف ْثّدَح وهو «ليلق كلذو ءاهيلع ام :سجّنلا نأل اذمو

 ا بكا افون نواف

 ثعبنت ال اهنأل ؛لجرلا کدو «ةأرملا لبق نم ةجراخلا حيرلا فالخب

 اا افشا

 لاميتا «ءوشولا aL املا كفاك ىلإ رع

 .ربدلا نم اهجورخ

 نا فرا دیتا اما خف ,"”ةطقن تریثق نإف) :لاق

 .(ضقني ال :لسي مل ناو ضقت :حرجلا سأر نع لاس

 .نيهجولا يف ضقني :هللا همحر رفز لاقو

 عئانصلا عئادب .ادحاو اهيف ءطولا كلسمو لوبلا كم راص يتلا يأ (۱)
 ۲۰/۱ ةيانبلا ۷

 .۲۰۷/۱ ةيانبلا .ءام یالم «لمعلا نم ديلا يف جرخت ةرْثَب يه (۲)

 ؛اهرسکبو «ةبرضو «ةمْلِغ :نزو ىلع ءاهنوكسبف :ءافلا امأو «نونلا ةم يهو

 املا ومالا روو ما ۱۳۸ ر يدهن هشت ا لک :نزو ولع

 .قاینسلاو ینعملل بسنآ هّنبثأ امو «لاسف :خسُت يفو (۳)



or 2 

 .نیهجولا يف ضقنی ال :هللا همحر ''”يعفاشلا لاقو

 .نیلیبسلا ريغ نم جراخلا ةلأسم و

 و 00 وه مم م م : 2 )۳۳ :
 دادزي مث ءاحيق ريصيف « جضني مدلا نأل ؛ةسجن '"ةلمجلا هذهو

 .ءام ريصي مث «ًاديدص ٌريصيف :ًاجْضُت
 ؛ضقتیال :هرصعب جرخف «اهرصع اذإ امأ هسفب حرخف ءاهرَشق اذإ اذه 3 ه م رم 00 ا ۰

 .ملعآ یلاعت هللاو «جراخب سیلو «جرخم هنأل

3Fد د د هل  

 )١( رايخألا ةيافك ۰1۷/۱

 مالكلا مدقت دقو «نيليبسلا ريغ نم جراخلا ةلأسم يه :ةلأسملا هذه يأ (۲)

 نم ْرَكْذُي مل ءاملا نأل وأ «جرخملاو جراخلا نيب قرفلا ُمّلعُيل انه اهداعأ امنإو ءاهيلع

 .۲۰۷/۱ ةيانبلا .هريغ مکح :ءاملا مكح نأ انه اه ملعيل اهداعأف «لبق

 .امهريغو ديدصلاو ءاملا يأ (۳)



 ۳۷ لنشلا يف لصف

 ۳ ی

 نسل يف لصف

 .ندبلا رئاس لئضو «قاشنتسالاو تضمضملا : لئشلا ضزرفو

LSهال  
 لسغلا يف لصف

 .(ندبلا رئاس لغو «قاشنتسالاو «ةضمضملا :لْسْعلا ضرفو) :لاق

 ةالصلا هيلع هلوقل «هيف ناتّئس امه 3 همحر ؟"یعفاشلا دنعو

 شما اهنم َركذو ةّنسلا نم يأ (7«ةرطفلا نم ی :مالسلاو

 ۳ اذهلو «قاشنتسالاو

 ٌرمأ وهو «7/ةدناملا .4اوُرَكهطأَم انج مک نو :یلاعت هّلوق :انلو

 .صنلا نع جراخ :هيلإ ءاملا لاصيإ ٌرَذعتي ام نأ الإ «ندبلا عيمج ريهطتب

Eانيق وهارد نوجا عمق عاقل  
 د

 .ةمدعنم

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ليلدب ءثّدَحلا ةلاح : ئور امب ُدارملاو

 481/1١. رايخألا ةيافك (۱)

 .(551) ملشم حيحص (۲)

 ۲۱6/۱ ةيانبلا .ءوضولاب لسغلا يعفاشلا سايق نع باوج اذه (۳)

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلا هب لدتسا يذلا ثيدحلا يأ (5)



 لنشلا يف لصف ۳۸

 ورو

 تناك نإ ةساجن لی زو هی ليضيف ليلا اد أ : هننسو

 ىلع ءاملا ضیفی مث .هّیلجر الإ .ةالصلل ET ًاضوتي مث .هندب ئلع

 .هيلجر لسغيف ناكملا كلذ نع ئّحنتَي مث ءًاثالث هدسج رئاسو هيسأر

 لوصأ ءاملا لب اذإ لسُملا يف اهّرئافض ضقت نأ ةارملا ئلع سيلو
 . رعشلا

 ."”«ءوضولا يف انس «ةبانجلا يف ناضرف امهنإ»

 ساجن ليو ههحرفو هيدي لسغيف لستغملا ادبي نأ :"هّنتسو) :لاق

 ضيفي مث «هّيلجر الإ «ةالصلل هءوضو ًاضوتی مث «هندب ئلع تناك نإ
 لسغیف ناكملا كلذ نع ئّحنتي مث ءاثالث هدسج رئاسو هيمأر ىلع ءاملا

 .(هیلجر

 "لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاستغا اهنع هللا يضر ةنوميم كح اذکه

 الف «لّمعتسملا ءاملا عقنتسم يف امهنأل ؛هّيلجر لغ رخوی امنإو

 .رخؤي ال هنإف :حول یلع ناك ول ئتح لا ديف
 .ءاملا ةباصاب دادزت ال يك :ةيقيقحلا ةساجنلا ةلازب ادبی امنإو
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۳ 

 ءاملا عَ اذإ لسُعلا يف اهرئافض ضقنت نأ ةأرملا ىلع سيلو) :لاق

 .(رعشلا لوصأ

 ۰۷۸/۱ ةيارلا بصن رظنيو ءاذكه هدجأ مل : 1۷/۱ ةياردلا يف لاق (۱)

 .هتسو :خسن يفو (۲)

 .(۳۱۷) ملسم حیحص ۰۲۹) يراخبلا حیحص )۳



 ۰ هاه وده. او . و هو و اه اه و او و هاو ام هاه و هه هاو هاه هم و هاه GCG واه هاه هاه هه هه

 مش رم رم 9

 اذإ كيفكي امنإ» :اهنع هللا يضر ةملس مال مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 .""'(كرعش لوصأ ءاملا غلب

 .حيحصلا وه ءاهبئاوذ لب اهيلع سيلو

 ئلاعت هللاو ءاهئانثأ ىلإ ءاملا لاصيإ يف جرح ال هنأل ؛ةيحللا فالخب

 .ملعأ

 د د داع دع *

 ملسم حيحص يف بيرق رظفلبو ءظفللا اذهب هدجأ مل : 58/١ ةياردلا يف لاق (۱)
 9/١". رابخالاو فيرعتلا رظنيو ۰۳۳۰ ۰۳۲۱)



 لسُشلل ةبجوملا يناعملا يف لصف ۳۹۰

 لسغلل ةبجوملا ين :اعملا يف لصف

 نم ةوهشلاو فدا هْجَو ىلع ينملا لازنإ : للل ةبجوملا يناعملاو
 .ةظقيلاو مونلا ةلاح ءةأرملاو لجرلا

 لسُعلل ةبجوملا يناعملا يف لصف Ae ۲ زی

 0 هم و ۵
 ةوهشلاو قفدلا هجو ىلع ينملا لازنإ :لسْعلل ةبجوملا يناعملاو) :لاق

 یو قأرملاو لجرلا نم

 ؛لسخلا ؛ بجوب هک ايلا جورح : : هللا همحر "ی عفاشلا دنعو

 .ينملا نم لسُلا يآ ۰ املا نم ءاملا# مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 .بتجلا لوانتي ريهطتلاب رمألا نأ :انلو

 "”بنجأ :لاقُي «ةوهشلا هجو ىلع ينملا جورخ :ةغللا يف ةبانجلاو
 .ةأرملا نم هتوهش ْئضق اذإ :لجرلا

 .ةوهش نع ينملا جورخ ىلع لومحم :ثیدحلاو
 هناکم نع هلاصفنا :هللا امهمحر رلمحمو ةفينح يبأ دنع ٌربتعملا مث

 ۰۷۵/۱ رايخألا ةيافك (۱)

 .(۳۳) ملسم حيحص (۲)

 ةيانبلا يف ينيعلا هب مزج ام اذهو مه 1۰۵ ةخسن يف لوهجملل ٍينبملاب )۳(

 هجوأ ةعبرأ (بنج) طيحملا سوم يف رکذو «بتجآ :خسن يفو ۱

 2 «بثجو «بنجو بت : : يهو تملکلل



 ۳۱ لسُعلل ةبجوملا يناعملا يف لصف

 و

 . لازنإ ريغ نم نيتاتخلا ءاقتلاو

 ًارابتعا ؛ًاضيأ هروهظ :هللا همحر فسوي يبأ دنعو «ةوهشلا هجو ىلع

 .امهب قّلعتي لسخلا ذا «ةليازملاب جورخلل
 .باجيإلا يف :طايتحالاف هُو نم بجو ئتم هنأ :امهلو
 .(لازنإ ريغ نم نیل ءاقتلاو) :لاق
 :ةفشحلا "تراوتو «ناناتخلا ئقتلا اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 ."”«لِزنُي مل وأ لزنأ «لسفلا بّجو
 و هر (۳) ۶

 e یمخب دقو هر نع يع ” ةسفنوب :«لازنإلا ببس هنألو
 .هماقم "””رهاظلا ببسلا ماقيف ۳" هتلقل

 ۱ .ةيببسلا لامکل ؛ربدلا يف جالیالا اذکو

 .اطایتحا ؛هب لوعفملا لغ "نحو
 ی ت 3 4

 .ةصقان ةيببسلا نأل ؛جرفلا نود امو «ةميهبلا ()ینالخیپ

 .تباغو :خسُن يفو )١(
 مث «عبرألا اهبعش نيب سلج اذإ» :ظفلبو «هریغو (۵7) فسوی يبأل راثالا (۲)

 4٩/۱ ةياردلا رظنیو ء(۷٤۳) ملسم حیحص يف :«لزني مل ناو لسغلا بجو :اهدهج

 .لازنالا سفن يأ (۳)

 .ينملا ةلق يأ (5)

 .نیناتخلا ءاقتلا يأ (۵)

 .لسخلا يأ ()

 نود امیف كلذکو «ةميهبلا ءطو يف لازنالا نودب لسُعلا بجي ال يأ (۷)
 .نیطبتلاو ذيخفتلاك «جرفلا



 لسُعلل ةبجوملا يناعملا يف لصف ۳

 سال و «ضیحلاو

 «نیدیعلاو تعمحلل لئشلا ملسو هيلع هللا یلص هللا شو سو

 .مارحالاو «ةفرعو

 دیدشتب :۲۲۲ /ةرقبلا .4َنْرّمَّطَي يح :یلاعت هلوقل ؛(ضیحلاو) :لاق

 .عامجالل ؛(ساقتلا) اذک (و) ءاطلا

 ةعمجلل لْنشلا ملسو هيلع هللا یلص هلل لوسر نسل :لاق
 :ةئسلا ىلع ص 0" مارحالاو تفرعو  نیدیعلاو

 ۱ 5 لیقو و الا هذه : اق

 .«*) لصالا» ىف اح :ةعمجلا موي يف لْسْعلا هللا ةر دا و

 ىتأ نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛*"بجاو وه :هللا همحر كلام لاقو

 .(855) ملسم حيحص ۰6۸۸۱ ۰۸۷۷) يراخبلا حيحص (۱)

 موی لستخی ناك ملسو هيلع هللا یلص هنأ (۱۳۱۲) هننس يف هجام نبا ئور (۲)

 دقو ۰۵۰/۱ ةياردلا يف رجح نبا هدانسإ فعضو «ةفرع مویو رحنلا مویو رطفلا
 .ئحضألا مويلو ءرطفلا مويل لاستغالاب ةصاخ ئرخأ ثيداحأ تيوُر

 ۱۵۲/۲ رابخإلاو فيرعتلا رظني .بيرغ نسح :لاقو «(870) يذمرتلا ننس (۳)
 .اهريغو يدعس ةيشاح يف امك «يرودقلا مامإلا يأ (5)

 ./۱ طوسبملا يف يأ (0)

 حرشلاو ۰۳۸ص نيقلتلا يف امك ةعمجلا لسغ ةينس ةيكلاملا دنع روهشملا (7)

 هتيشاح يفو ۰۸۵/۲ ليلخ ئلع يشرخلا حرشو ۰۱۸۰/۱ (يواصلا عم) ريغصلا

 دّيق هنأ يمخللا نع يشرخلا لقنو «بوجولاب لوقلا :روهشملا لباقيو :لاق يودعلل



 ه 06ه 6 و و و و و و وو و و و هو و و و و و و و و و و و و و و اواو دو واو هاه واه ¢ ¢ ¢ و و و

 ."”(لسّتغيلف ها

 «تَمعنو اهبف :ةعمجلا موي ًاضوت نّم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :انلو

 .۳«لضفآ وهف :لّستغا نمو

 ." للا ىلع وأ بابحتسالا ىلع هاور ام لمحُی اذهبو

 ةدايزل ؛حیحصلا وه «هللا همحر فسوی يبأ دنع ةالصلل :ْلْنْشلا اذه مث

 .هللا همحر "" نسحلا فالح هیفو ءاهب ةراهطلا صاصتخاو )تقولا الع اهتليضف

 ًاعفد ؛لاستغالا ُبَحَتِسُيف «ًعامتجالا امهيف ّنأل ؛ةعمجلا ةلزنمب :نادیعلاو
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 ليلجلا بهاوم ىف هلثمو .هوحنو باّصقلاك .بجو :الإو «هل ةحئار ال نّمب ةينسلا

 حارش نمو ورا ةيكلاملا رابك نم «دمحم نب يلع وه يمخللاو ۲

 .ه41/ ةنس يفوت «ةيكلاملا نع اهيف جرخ تارايتخا هلو «ةنودملا

 )١( هجام نبا «حیحص نسح :لاقو 4۹۲(۰) يذمرتلا ننس )۱۰۸۸(.

 .(۳۵۶) دواد يبأ ننس «نسح :لاقو «(591) يذمرتلا ننس (۲)

 ملا خسن ال «بوجولا خست يأ (۳)

 اهنأل ؛تاولصلا نم اهریغ ىلع ةعمجلا موی يف ةالصلا ةليضف ةدايزل يأ (6)

 ۰۲۱/۱ ةيانبلا .اهریغل سیل ام ةليضفلا نم اهلف میظع عمَجب ید

 لسع :لوقی هناف «ةفينح يبأ مامالا ذیملت .(ه۲۰6 ت) يولوللا دايز نبا (0)

 .هتلیضفل اراهظا ؛ مویلل :ةعمجلا موي



 لسُغلل ةبجوملا يناعملا يف لصف 1٤

 .ةهيركلا ةحئارلاب يّذأتلل
 7 مى o ا 1

 .ءوضولا امهيفو .لسغ يدولاو «يذملا يف سيلو

 .كسانملا باتك يف ئلاعت هللا ءاش نإ هُنيبنسف :مارحإلاو ةفرع يف امأو

 .(ءوضولا امهيفو «ٌلْسْع يذولاو «يڌَملا يف سيلو) :لاق
 ۱ يي لخت لک» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 .هبارتعم نوکیف ءاجورخ "نم قيقرلا بی «لوبلا نم ظيلغلا :يذولاو
 كذا هنم رسكني « ضيبأ ی :ينملاو

 .هّلهأ لجرلا ةبعالم دنع جرخب «ضايبلا ىلإ برضی قیقر :يذملاو

 .اهنع هللا يضر " ةشئاع نع ٌروثأم :'*”ريسفتلاو

 عج د

 )١( دواد يبأ ننس )7١١(« نابح نبا حيحص «هنع تكسو )۵۰۹(.

 .لوبلا نم يأ (۲)

 .ظيلغ يأ (۳)

 .يدولاو يذملاو ينملا يف روكذملا ريسفتلا يأ (5)

 ملو :تلق .ها .اهنع هللا يضر اهنع اذه تبثي مل ١ ةيانبلا يف لاق (۵)

 ۰۵۲/۱ ةياردلا ىف رجح نبا الو 45/١« ةيارلا بصن ىف ىعليزلا هجيرختل ضرعتي

 ءاهيلإ رذنملا نبا انسب اهنع هلل يضر اهنع هركذف ۵۳/۱ ريدقلا حتف يف مامهلا نبا امأ

 .(75) رذنملا نبال طسوألا يف وهو

 :ريدقلا حتف يف وه امك ال «ةفيذح يبأ نع :ًاحيحص طسوألا يف صنلا ءاج دقو

 .هللا هظفح ةماوع دمحم خيشلا ققحملا ةمالعلا ةليضف كلذب يندافأ امك «ةفينح يبأ نع



 و

 ۳۱۵ هب زوجي ال امو ءءوضولا هب ٌروجي يذلا ءاملا

 باب
 و

 هب زوجي ال امو ءوضولا هب ٌروجي يذلا ءاملا

 .راحبلاو رابآلاو نویعلاو ةيدوألاو ءامسلا ءامب ةزئاج ثادحألا نم ةراهطلا

 باب
 و

 هب زوجي ال امو ءوضولا هب ٌروجي يذلا ءاملا

 رابآلاو نويُعلاو ةيدوألاو ءامسلا ءامب ةزئاج ثادحألا نم ةراهطلا) :لاق

 .4۸ /ناقرفلا .* اًيوُهَط هم املا ناتار :یلاعت هلوقل ؛(راحبلاو

 ريغ ام الإ ءيش هیت او ايلاف :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 . کیر وأ همغط وآ هول

 هم لحلا هام ریل وه) :رحبلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 .هايملا هذه ىلع قلطني :مسالا قلظمو

 «یرخآ ظافلأ هلو «فیعض دانساپ ((۵۲۱) هجام نبا دنع ًادج بيرق ظفلب )١(
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 ۰۹6/۱ ةيارلا بصن رظنی «مالك اهیف ةدع قرطو

 ؛حیحص نسح :لاقو «(54) يذمرتلاو ۱۲(۰) ًاطوملا يف كلام هجرخآ (۲)

 يف امك «ها .هریغ هححصو «لوبقلاب هل ءاملعلا يقلتل ؛هتحصب ربلا دبع نبا مکحو

 ۰۹۱/۱ ةيارلا بصن رظنیو ۰۹/۱ ریبحلا صیخلتلا



 و

 هب زوجي ال امو ءءوضولا هب زوجي يذلا ءاملا ۳۹۹

 .ةبرشألاك یاملا عّبط نع هجرخأف «هريغ هيلع بَلْ ءامب ٌروجت الو

 .جَدْرَرلا ءامو ءقّرملاو ؛ءآلقابلا ءامو «درولا ءامو «لَخلاو
 5 ءهفاصوأ ّدحأ رّيغف رهاط ءيش هطلاخ ءامب ةراهطلا ٌروجتو ا 7 1

 نبل هنأل لاو رجلا نا كما اب ةراهظلا زرت الو) لاف

 1 قطع وب
 ءاضعالا هذه يف ةفيظولاو «ممیتلا ىلإ لوقنم :هدْقَق دنع مکحلاو

 .هیلع صوصنملا ريغ ۶ ئلإ یلعتت الف قیدبعت

 نم جرخب ءام هئال ؛هب وضوتلا ژوجیف ملا نم طی يذلا ءاملا امآ
 «باتکلا» يفو ««هللا همحر فسوی يبأ عماوج» يف هرکذ ا ریغ

 .راصتعالا طَرَش ثیح «هيلإ ةراشإ

 یاملا عْبط نع هجرخأف ءهريغ هيلع بلغ ءامب زوجت الو) :لاق

 ؛(۳۳دررل ءامو قرملاو یالقابلا ءامو ءامو «لْخلاو «ةبرشألاك
 ا

 TR Re ئمسي ال هنأل

 :خبطلا نودب رّيغت ناو «خْنَّطلاب رّيخت ام :"”هريغو ءالقابلا ءامب ُدارملاو
 .هب وضوتلا زوجي

 :هفاصوآ دحأ رّيغف ٌرهاط ءيش هّطلاخ ءامب ؟ةراهطلا ژوجتو) :لاق

 .يرودقلا رصتخم يأ )١(

 .عوقنملا رفصُعلا نم جرخي ام وه (۲)

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :هریغو : ظفل (۳)

 وضوتلا زوجیو :خسُن يفو (4)



 و

 ۳۷ هب زوحي ال امو یوضولا هب زوجي يذلا ءاملا

 وأ نوباصلا وأ نارفعزلا وأ نبللا هب طّلتخا يذلا ءاملاو دملا ءامك
 .نانشألا

 وأ نوباصلا وأ نارفعزلا وأ نبللا هب طّلتخا يذلا ءاملاو ملا ءامك
 1 .(نانسشألا

 «قرملا یرجم جَدرَرلا ءام ۲ رصتخملا» يف یرجآ :هنع هللا يضر "لاق

 .حیحصلا وهو «* نارفعزلا ءام ةلزنمب هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نع يورملاو

 ایت يلا مامإلاو «”يفطانلا هراتخا اذك

 ههابشأو نارفعزلا ءامب وضوتلا زوجي ال :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو
 قم ءام هنأل ؛ضرالا سنج نم سيل امم

 ءاملا نأل ؛ضرالا ءاوجا فالخب «نارفعزلا ءام :هل لاقي هنآ ئر الأ
 ۲ .ةداع "اهنع ولخی ال

 .لّيسلا يأ )١(

 .هللا همحر ينانيغرملا فنصملا يأ (۲)

 .يرودقلا رصتخم يأ )۳(

 .؟01//١ ةيانبلا .امهب وضوتلا زوجي يأ (4)

 بحاص «ريبكلا يفنحلا هيقفلا مامإلا «يفطانلا رمع نب دمحم نب دمحأ (5)

 ۰۱۰۲ ص مجارتلا جات «ه4457 ةنس «يرلاب يفوت «قورفلاو سانجألا باتك

 بحاص «ریهشلا يلوصألا هيقفلا مامإلا «ةمئألا سمش دمحأ نب دمحم (1)

 .775ص مجارتلا جات .ه٠44 دودح يف :ليقو «ه۸۳٤ ت .يفاكلا حرش طوسبملا

 ۰۷/۱ يواحلا (۷)

 ۰۲۵۹/۱ ةيانبلا .ظفللا رابتعاب :هنع :خسُن يفو «ضرألا ءازجآ يأ (۸)



 و
 هب زوجي ال امو ءءوضولا هب ٌروجي يذلا ءاملا ۳۸

 .هب ٌقضوتلا روج ال : ريغ هب طلخ ام دعب خبطلاب ٌرّيغت ناو
 ةساجنلا تناك ةليلق هنم ءوضولا جی مل : ةساجن هيف ْتَعَقَو ءام لكو 7 و - نإ می #2

 . ةريثك وأ

 مسا هل دادجتي مل هنأ ئرت الأ «قالطإلا ىلع قاب ءاملا مسا نأ :انلو

 .نّیعلاو رثبلا ىلإ هتفاضٍک :نارفعزلا ىلإ هتفاضإو «ةدح یلع

 يف امك «هنع زارتحالا ناكمإ مدعل هب ربتعم ال :لیلقلا طلخلا نألو

 .حیحصلا وه «نوللا ریختب ال یازجالاب ةبلعْلاو «بلاغلا ربتعیف «ضرألا ءازجآ

 ؛(هب ٌقضوتلا زوجي ال :هریغ هب طلخ ام دعب خبطلاب ٌريغت نإو) :لاق

 ام هيف خط اذإ الإ «هترّيغ رانلا ذا ءءامسلا نم لا ئنعم يف ي مل هال

 لشي دن تلا تل وخز نانشألاك «ةفاظنلا يف درز با مقل

 . سلا تدرو كلذب «رذٌسلاب یلغأ يذلا ءاملاب

 ؛ءاملاب طولخملا قيوّسلاك َريصيف «ءاملا ىلع كلذ بغي نأ الإ

 ةليلق ؟"هنم ءوضولا جی مل ناف تا و ۳ءام لک :لاق

 7 ريثك وأ ةساجنلا تناك

 ةدع يفف :ردسلاب امأو «يلغلا :ديقب هدجأ مل 06/١: ةياردلا يف لاق )١(

 .هريغو ١776(2 «1771) يراخبلا يف ۰۲۲۹/۱ زئانجلا يف يتأتس ثيداحأ

 .ميظعلا ريدغلاك «همكح يف وه امو يراجلا ريغ دارأ (۲)

 .هب :خسُت يفو (۳)

 هللا ةمحر نإ :باب نم :اولاق :تلق .ًاريثك وأ ةساجنلا تناك ًاليلق :خسُن يفو (6)



 و

 ۳۹ هب زوجي ال امو ءءوضولا هب ٌروجي يذلا ءاملا

 . هياتم نم ظقیتسملا ثيدح : انلو

 الو .مئادلا ءاملا يف مكدحأ لوبي ال» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 .«ةباتجلا نم هيف نّلِستْعَي

 .""انيور اَمِل ؛هفاصوأ دحآ ریغتی مل ام زوجي : أ كلام لاقو

 هيلع هلوقل ؛ نيم ءاملا ناك اذإ ژوجی :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو
 .۳«ابخ لوح مل : دي :مالسلاو ةالصلا

 . همام نم ظقيتسملا ثيدح :انلو) :لاق

 الو «مئادلا ءاملا يف مکذحآ َنّلوبَي ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 .لّصف ريغ نم ۰6۳ "ةباتجلا نم هيف نلستخي

 .يرودقلا رصتخم صن وه اذهو ءاريثك وأ ناك ًاليلق :خسُت يفو «نينسحملا نم بيرق

 ۲٠٤/١. ةيانبلا ۱۵۹/۱ ةرينلا ةرهوجلا 16/۱ ةيانعلا رظني

 وأ هول رّيغ ام الإ ءيش هسّجني ال ٌروهط ءاملا» :ثيدح «بابلا لوأ يف (۲)

 .۲/۱ رايخألا ةيافك (۳)

 .لمتحي ال :یرخآ يفو «لمتحي مل :خسُت يفو (4)

 ۰۱۵/۱ راثآلا يناعم حرش «(۳۲۸) يئاسنلا ننس «(77) دواد يبأ ننس (0)
 ۰۱۰6/۱ ةيارلا بصن رظنيو «هححصو ۰۱۳۲/۱ مكاحلل كردتسملا «هظفل اذهو

 .ًابيرق مدقت (1)

 (۲۸۷) ملسم حيحص ۲۳۹(۰) يراخبلا حيحص يف ًادج بيرق ظفلب (۷)



 و
 هب زوجي ال امو ءءوضولا هب ٌروجي يذلا ءاملا ۳۳۰

 و

 اهل ري مل اذإ هنم ءوضولا راج : ةساجن هيف تعقو اذإ يراجلا ءاملاو
 . ءاملا ناَيَرَج عم رك ال اهنأل را

 ارا ناك اهقامو )ةعاضب رثب يف درو :هللا همحر كلام هاور يذلاو

 فا ةر ناسا ةواداوبا هتك ها خر یعفاخلا هارو امو
 ی

 ۰ هسا

 .ةساجنلا لامتحا نع فعضي وه وأ ۱

 مل اذإ "نم منشا زاهد اد ف تعفو اذإ يراجلا الاول

 .(ءاملا نایرج عم تست د ال اهنال ؛رثآ اهل رپ

 :نوللا و [ «تحفارلا وأ فاو

 .“ةكبتب بهذي ام :لیقو «هلامعتسا رّركتي ال ام : يراجلا ءاملاو

 .(۱۸۲) دواد يبأ ننس يف روكذملا ظفللاو

 .نسح :لاقو «(55) يذمرتلا ننس «61۷) دواد ييآ ننس (۱)

 ناو «بالکلا موج اهيل فلت اتناك «ةرونملا ةنيدملا يف ةميدق رب : ةعاضبو

 .ضّیحلا هب فلكس ام يهو «ةضیح : :عمج :ضیحلاو
 هیفف ۱۱6/۱ ةيارلا بصن رظنیو «(55) ثیدح ۰۲۰۹/۱ دواد يبآ ننس (۲)

 .كلذل ةشقانم

 :هانعم :لوقن نحنف «نیتلقلا ثیدح انعم لیوأت اذهو نیتلقلا ءام يأ (۳)

 ۰۲۷۱/۱ ةيانبلا .سجنیف «ثبخلا لامتحا نع فعضی

 .هب :خسُن يفو (4)

 ىلع وفطی يذلا :نّیلاب دارملاو ینعملل بسنأ يهو «عمجلاب .هنبتب :خسُن يفو (0)



0 
 ۳۳۱ هب زوجي ال امو ءءوضولا هب زوجي يذلا ءاملا

 اذإ هل فلاح هْيرط دحأ كّرحتي ال يذلا ٌميظعلا ريدغلاو

 نأل ؛رخآلا بناجلا نم ءويشاولا زاج : هيناج دحآ يف ةساخن تعقو

 . هيلإ لصت ال ةساحنلا نأ رهاظلا

 فرطلا كيرحتب هر ط "ذحا كرحتي ال يذلا ميظعل ثيدغلاو) :لاق
 0 بناجلا نم ءوضولا زاج :هیبناج دحآ يف ةساجن ؛ تعقو اذإ رخالا

 قوف :ةيارسلا يف كيرحتلا ُرّثَأ ذإ ء(هيلإ لصت ال ةساجنلا نأ رهاظلا نأل

 .ةساجنلا

 وهو «لاستغالاب كيرحتلا ربتعی هنأ :هللا همحر ةفينح يأ "نع مث

 لا همحر فسوی ييآ لوق

 ؤضوتلاب : هللا همحر دمحم نعو «دیلاب كيرحتلاب :"'هنعو

 ىلإ اهنم ٌدشأ ضاّيِحلا يف "”لاستغالا ىلإ ةجاحلا نأ :لوالا هجوو
 .وضوتلا

 ؛*)سابرکلا عارذب بش يف ارش «ةحاسملاب كلذ اورّدق 7 مهضعبو

 .یوتفلا هيلعو «سانلا ىلع رمألل ةعسوت

 ها .قرو وأ قنبت :۲۷۷/ ١ ةيانبلا يف لاق .ةتب 7 ۹۳۹ «فورعم :نبتلاو ءاملا حطس

 .دنع :خسُن يفو (۱)

 .ه۷۳۱ ةخسن ةيشاحو ۰۲۷۹/۱ ةيانبلا .هللا همحر ةفينح يبأ نع يأ (۲)

 .هيلإ ةجاحلا نأ :خسُت يفو (۳)

 ۰۲۷۹/۱ ةيانبلا .هللا مهمحر خلب خیاشمو يناجزوجلاک «یاملعلا ضعب يأ (4)

 حاضیالا ىلع فوراخلا دمحم /د تاقیقحت رظني مس 45,7 هردقو (۵)



 و

 هب زوجي ال امو ءءوضولا هب زوجي يذلا ءاملا ۳۳۲

 شى ع و و ریو --_ ف چ 4
 بابذلاو قبلاک هسحنب ال : ءاملا يف ةلئاس سفت هل سیل ام تومو

 . اهوحنو براقعلاو ريبانزلاو

 .حیحصلا وه ؛فارتغالاب ٌرسحنَي ال لاحب نوکی نأ : معلا يف ربتعملاو

 هنأ لإ ةراشإ :رخآلا بناجلا نم ءوضولا زاج :«باتكلا» يف هّلوقو

 .عوقولا عضوم سجتت

 هیف ةساجنلا رثآ روهظب الإ سّجنتَي ال هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .يراجلا ءاملاك

 قبلاك سحلب ال :ءاملا يف ةلئاس ۲ هل سیل ام تومو) :لاق

 .(اهوحنو براقعلاو ریباثزلاو بابذلا ۴

 : 2 9 :ةماركلا قيرطب ال ميرحتلا نأل ؛هدسفی :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو
 .ةساجنلا ةيآ

 .ةرورض هيف نأل ؛رامثلا سوسو «لَّخلا دود فالخب
 «هبرشو «هلكأ لالحلا وه اذم» :هیف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :انلو

 ۱ و

 قفرملا نم :عارذلاو ۰۷۷ ص «(-ه۷۱۰ت) ةعفرلا نبال نازیملاو لییاکملا يف نايبتلاو

 .یطسولا عبصألا فرط لإ
 .مد يأ (۱)

 70/١. رايخألا ةيافك .هسجني ال لب (۲)

 يف لاق .فیعض وهو «...ةيقب ريغ هوري مل :لاقو ۰۳۷/۱ ينطقرادلا ننس (۳)

 فعض دقو «لوهجم :يديبزلا ديعس يبأ نب ديعس هخيش :۲۸/۱ ريبحلا صيخلتلا



 و

 ۳۳۳ هب زوحي ال امو یوضولا هب زوجي يذلا ءاملا

 عیلفضلاو كمسلاک .هدسفی ال :هيف ءاملا يف شيعي ام تومو

 . ناطرّسلاو

 ئتح «توملا دنع هئازجأب حوفسملا مدلا طالتخا وه :سُجتملا نألو
 تسيل ةمرحلاو اهیف مد الو هيف مدلا مادعنال ؛َرهَطو «یکذملا لح
 .نیطلاک ةساجنلا :اهترورض نم

 عرلقضلاو كمسلاك .هدسفی ال :هیف ءاملا يف شیعی ام تومو) :لاق

 .(ناطرسلاو

 رم ام ؛كمسلا الإ هدسفي : هللا همحر "يعفاشلا لاقو

 لاح ةضْيبک «ةساجنلا مکح هل یطعی الف «هنرلعم يف تام هنأ :انلو
 اي ایم

 .سّجتملا وه مدلاو «ءاملا نكس ال يومدلا ذإ ءاهيف مد ال هنألو

 3 مادعنال ؛هدسقی كمسلا ٌريغ :ليق :”لّحلاك ءءاملا ريغ يفو
3 

 .حصألا وهو ؛ مدلا مدعل ؛هدسفی ال :لیقو ندعملا

 .ةيهاو :نیلوهجملا نع ةيقب ةياور نأ ىلع ظافحلا قفتاو «ًاضيأ
 .ةروکذملا تاناویحلا يف يأ (۱)

 ۰۱۳۲/۱ عومجملا (۲)

 .ًامد اهترقص تلاحتساو بلقنا يأ (۳)

 شيعي ام تام اذإ يأ ۱۰۳۸ و ۷۹۷ ةخسن يف ٌتبثم :لخلاك : ظفل (4)
 .۲۸۹/۱ ةيانبلا .اهوحنو لخلاو نهدلاو ریصعلاک «ءاملا ريغ يف ءاملا يف



 و

 هب زوجي ال امو عوضولا هب زوجي يذلا ءاملا 4

 وع و

 . ثادحألا ةراهط ىف هلامعتسا ٌروجي ال لّمعتسملا ءاملاو

 دوجول ؛؟لسفم يّربلا :ليقو ماوس هيف :يربلاو يرحبلا ٌعلْمضلاو
 .ءاملا يف هاوئمو هدلاوت نوكي ام :ءاملا يف شيعي امو «ندعملا مدعو «مدلا

 .لسفم :دلوملا يئام نود :شاعملا يئامو

 .(("ثادحألا ةراهط يف هّلامعتسا زوجي ال لمعتسملا ءاملاو) :لاق

 َروهّطلا نإ :نالوقی امه «هللا امهمحر ””يعفاشلاو ۰۳ كلامل ًافالخ

 .*عوطقلاک «ئرخأ دعب ةرم هريغ رهط ام

 ناك نإ :هللا همحر ° يعفاشلا يلوق دحأ وهو «هللا همحر رفز لاقو

 .روهط ریغ رهاط وهف :ًاثدحم ناك ناو «ٌروهَط وهف :ًاتضوتم لوعتسملا
 ارو اظ ءاملا درك ناار دف ها یوم نذل

 ءاقبو «ةيروهطلا ءافتاب انلقف ءًاسجت ءاملا نوكي :هرابتعابو ءامكح
 .نيهبشلاب المع 7

 .ثادحألا رهطي ال :خسُت يفو (۱)

 .ةهاركلا عم لمعتسملا ءاملا لامعتسا زاوج ىلع ۱۷ ص نيقلتلا يف صن (۲)

 ءاملاف :دمتعملا وهو «ديدجلا يف امأ «يعفاشلل ميدقلا بهذملا وه اذه (۳)

 ۰۲۰/۱ جاتحملا ينغم .ةيفنحلاك «رهطم ريغ ٌرهاط لمعتسملا

 .۲۹۲/۱ ةيانبلا رظنيو « عوُطَق :لثم «ةغلابم ةغيص :روُهَط :ظفل نإ يأ (5)

 .ًابيرق مدقت امك «دمتعملا ديدجلا بهذملا وهو (۵)

 .۲۹۵/۱ ةيانبلا يف تبثمو ءئرخأ نود «خسن يف تبثم :ًاروهط :ظفل (0)

 .ةراهطلا ءاقب :خسُن يفو (۷)



 و

 ۳۳۵ هب زوجي ال امو یوضولا هب زوجي يذلا ءاملا

 . هاو اه و هو هو GG GGG واه هاه و هواه واهو هواه هاه هاو هو ده اه اه و و هه ف هه

 ٌرهاط وه :هللا حر هم نأ نع اوو وقف « هللا همحر دمحم لاقو

 هنأ الإ «سُجنلا ٌبجوت ال :رهاطلا رهاطلا ةاقالم نال ؛)روهَط ريغ
 ل

 .ةقدنملا لامک فتنرعاهي ترف ةف هب تمیقآ

 هيلع هلوقل “سجن "وه : هللا امهمحر فسوی وبآو ةفينح وبآ لاقو

 نم هيف نلستخی الو «مئادلا ءاملا يف مکدحآ َنّلوبي ال» :مالسلاو ةالصلا

 هاور دقو «بهذملا يف دمتعملا ٌراتخملا وهو «قیاورلا رهاظ وه لوقلا اذمو (۱)

 صاصجلل يواحطلا رصتخم حرش يف امك «فسوي يبأو ةفينح يبأ نع دمحم
 حيحصلاو :لاقو «سجن هنأ ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور صاصجلا ركذ مث ۱

 مدع نيققحملا خياشملا نع لقن 57/١ عئانصلا عئادب يفو ءّرهاط هنأ مهلوق نم

 .ها .ةفينح يبأ نع ةساجنلا ةياور توبث

 نبا ذيملت يناديملا هنعو «55ص يرودقلا حيحصت يف مساق ةمالعلا لقنو

 رخف نع القن ئربكلا يف نيدلا ماسح ردصلا نع لقن 44/۲ بابللا يف نيدباع
 ها .یوتفلا هيلعو «ةياورلا رهاظ هنإ :عماجلا حرش يف مالسإلا

 ةياورلا يه هذهو «مامإلا نع دمحم هاور :(قشمد ط) 577/١ نيدباع نبا لاقو

 نيب كلذ يف قرف ال «ئوتفلا اهيلعو :اولاق ءنوققحملا اهراتخاو ءهنع ةروهشملا

 ها .لكلا دنع ٌرهاط هنإ :اولاقو «فالخلا اًوَقَن قارعلا خیاشمو .ثدحملاو بّتجلا

 يف فالخلا ركذ 1۵ص لزاونلا تاراتخم هباتك يف ينانيغرملا فنصملا نإ لب

 .هيلع ئوتفلاو :هبقع لاقو ءرهاط هنأو دمحم لوق ركذو .بهذملا
 .لمعتسملا ءاملا يأ (۲)

 .يتأيس امك «ةظيلغ وأ ةفيفخ ةساجن امإ (۳)



0 
 هب زوجي ال امو یوضولا هب زوجي يذلا ءاملا ۳۳۹

 2 زر رز ۱ 2

 . ةبرقلا هجو ىلع ندا يف لوعتسا وأ «ُثدَح هب ليزأ ءام لك : وهو

 ناله تليزأ دامی ف ةيمكحلا ةساجتلا هب تليزأ ءام ةنألو 2 ۰ و و و 0 #2

 ؛ةظيلغ ةساجن سجن هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور يف مث

 .ةيقيقحلا ةساجنلا ىف لّمعتسملا ءاملاب ًارابتعا
 ئ ۰ ۰ 01 س 7 ۰ ۰ ۰
 سجن هنأ : هلوق وهو «هللا امهمحر هنع فسوي يبأ ةياور يفو

 .*فالتخالا ناكمل ؛ةفيفخ ةساجن 0( ۰ اس ف ف ا

 وأ «ثَدَح هب ليزأ ءام لك وه) :ةقيقحلا يف لّمعتسملا ءاملا (و) :لاق
 .(ةبرقلا هجو ىلع ندبلا يف ليعتسا

 تیقیقحلا ةساجنلا نع یهن امك ملسو هيلع هللا یلص هنأ :لالدتسالا هجو (۱)

 :هيف لاستغالا نأ ىلع لدف «لاستغالا وهو «ةيمكحلا نع نیهن كلذكف «لوبلا يهو
 ۰۲۹۱/۱ ةيانبلا ۰۷۷/۱ ةيانعلا .هيف لوبلاك

 ةساجنلا نيب یّوس ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نإ :يمزراوخلل ةيافكلا يفو

 ها .لوبلاك «ةساجنلا بجوي هيف لاستغالا نأ لع لدف :ةيقيقحلاو ةيمكحلا

 حيحص ۲۳۹(۰) يراخبلا حيحص يف ًادج بيرق ظفلب وهو ءًابيرق مدقت (۲)

 .(۱۸۲) دواد يبأ نئس يف روكذملا ظفللاو ۲۸۲(۰) ملسم

 .فسوي يبأ لوق يأ (۳)

 ءاملعلا فالتخاو «لمعتسملا ءاملا يف ءاملعلا نيب فالتخالا لجأل يأ (8)

 .۲۹۷/۱ ةيانبلا .فیفختلا ثروي



 و

 ۳۳۷ هب زوجي ال امو یوضولا هب زوجی ىذلا ءاملا

 فسوي يبأ دنعف : ولدلا بلطل رثبلا يف ارحل اذإ بّثحلاو

 E ا EA هلاحب رجلا : هللا همحر

 لوق وه :ليقو «هللا همحر فسوي يبأ دنع اذهو :هنع هللا يضر لاق
 .ًاضيأ هللا همحر ةفينح يبأ

Uنو ی از ها ی که وح  
 .بّرقلاب لازث ""اهناو «هيلإ ماثآلا ةساجن لاقتناب نوکی امنإ لامعتسالا

 زا هاب هم ره ید OO شش یک

 ° هيرمألاب داسفلا
 سا ۳

 ؟لمعتسم ءاملا ريصي یتمو

 طوقس نأل ؛ًالّمعتسم راص :"وضعلا نع “لياز امك هنأ :حیحصلا
 م روال ی ی

 فسوی يبأ دنعف :ولدلا بلطل رثبلا يف سمغنا اذإ ُبجلاو) : لاق

 طاقسإل هدنع طش وهو علا مدعل ؛ (هلاحب :لجرلا :هللا همحر

 .ماثآلا ةساجن يأ (۱)

 .ثدحلا ةلازإ وهو (۲)

 .ةبرقلا ةماقإو .ثدحلا ةلاز يأ (۳)

 .وضعلا نع لاز :یرخآ يفو ؛وضعلا لياز :خس يفو ()
 زمر يف ينيعلا لاق .ناکم يف رقتسا اذإ :طرش ۱6۱ص قتاقدلا زنك يف دازو (5)

 ءاملع فلتخا دقو ها .هوضوتملا فک وآ ءان وآ اقرأ ناک ءاوس 1 ريغ ققاقحللا

 ۰11۱/۱ نیدباع نبا رظنی .همدعو «رارقتسالا طارتشا :نیلوقلا حیحصت يف بهذملا



 و
 هب زوجي ال امو ءوضولا هب زوجی يذلا ءاملا ۳۳۸

 ةفينح يبآ دنعو «نارهاط امهالک : هللا همحر ٍدمحم دنعو «هلاحب ءاملاو
 .ناسحن امهالک : هللا همحر

 الإ ءهنم ءوضولاو «هيف ةالصلا تزاجو رهط دقف : غبد باهإ لکو
 .يمدالاو ریزنخلا دلج

 .نیرمالا مدعل ؛(هلاحب :ءاملاو) «ضرفلا

 طارتشا مدعل :لُجَّرلا «(نارهاط امهالک :هللا همحر دمحم دنعو)
 .ةيرقلا ةين مدعل :ءاملاو «هدنع بصلا

 ضرفلا طاقسال :ءاملا «(ناسجن امهالک : هللا همحر ةفينح يبأ دنعو)
 20 .ءاضعألا ةيقب يف ثّدحلا ءاقبل :لجّرلاو «ةاقالملا لوأب ضعبلا نع

 .لمعتسملا ءاملا ةساجنب :لجرلا ةساجن :)هدنع :لیقو

 لبق لامعتسالا مکح هل ْىَطعُي ال ءاملا نأل ؛رهاط لجرلا نأ :هنعو
 .هنع تاياورلا قفوأ وهو «لاصفنالا

 ءوضولاو هيف ٌةالصلا تزاجو رهط دقف :عيذ باهإ لکو) :لاق
 .(يمدآلاو ريزنخلا دلج الإ «هنم

 ."”رُهَط دقف غبذ باهإ امیآ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 ۳۲۰۹(۰) هجام نبا ننس «حيحص نسح :لاقو ۱۷۲۸(۰) يذمرتلا ننس (۲)

 .(۶۲۶۱) ىئاسنلا ننس



 و

 ۳۳۹ هب زوجي ال امو عوضولا هب زوجي يذلا ءاملا

 و و ٩م 8 3
 . رهاط : اهمظعو «ةتيملا رعشو

 .تیملا دلج يف هللا همحر كلام ىلع ةّجْح همومعب وهو

 ET «باهإب ةتيملا نم عافتنالا نع دراولا يهنلاب ضَراعُي الو
 ريغل مسا هنأل ۲ "«باهاپ ةتيملا نم اوعفتنت ال :مالسلاو ةالصلا هيلع

 .غوبدملا

 ."”بلكلا رالج يف هللا همحر يعفاشلا ىلع ةجح وهو
 ادیطصاو ةسارح هب بلا یرب الأ ءنّْيَعلا سجتب بلکلا سیلو

 ُهّكِإَف» :یلاعت هلوق يف ءاهلا ذا «نيعلا سجَل هنأل ؛ریزتخلا فالخب
 ؛ هيلإ فرصنم : 146 /ماعنألا . شجر

 .انيور مع اَجرَخف «هتمارکل :يمدآلا ءازجأب عافتنالا ةمرخو

 نأل ؛ًابيرْتَت وأ ًاسيمشت ناك ناو ابد وهف :داسفلاو نقتلا حنمی ام مث

 .هريغ طارتشال ئنعم الف «هب لصحي دوصقملا

 يف غابدلا مع لمعت اهنأل ؛ةاكذلاب ٌرهطَي :غابدلاب هدلج ری امو
 .ةسجنلا تابوطرلا ةلازإ

 .ًالوكأم نكي مل ناو حيحصلا وه «هّمحل رهطی كلذكو

 .(رهاط :اهّمّْظَعو «قتيملا رعشو) :لاق

 ۰۱۹ص نيقلتلا .غابدلاب رهطي ال هنأ )١(

 .نسح :لاقو ۱۷۲۹(۰) يذمرتلا ننس 4۱۲۷(۰) دواد يبأ ننس (۲)

 .۲۹/۱ رايخألا ةيافك رظني .غابدلاب رهطي ال هنأ (۳)



0 
 هب زوحی ال امو ءءوضولا هب ٌروجي يذلا ءاملا ۳۳۰

 . رهاط : همظعو ناسنالا رعشو

 .ةتيملا ءازجأ نم هنأل ؛ سج :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 6 ءامهعطَتب ُمَّلأتي ال اذهلو ءامهيف ةايح ال هنأ :انلو

 حلا لوز كوفلا ذا

 .(رهاط :همظعو «ناسنإلا رعشو) :لاق

 .هعیب زوجي الو «هب عفتني ال هنأل ۳ سجت :هلل همحر يعفاشلا لاقو

 ىلع لذي الف مارک ؛ عییلاو “هب عافتنالا ۱۳ نا او

 .ملعآ یلاعت هللاو هتساجن

FR 9ان ان  

 .۳۱/۱ رایخألا ةيافك .هدنع سجن اهمظعو ةتيملا رعش نم لک يأ (۱)

 ۰۳۳/۱ ةيانبلا رظنیو ۰۳۱/۱ رایخالا ةيافك .هدنع رهاط لب (۲)

 .عافتنالا مدع : خسُت يفو (۳)

 .رعشلا ىلإ دوعی ریمضلا :لیقو «هعیب ةمرحو «ناسنالاب عافتنالا ةمرح يأ (4)

 ۰۳۲/۱ ةيانبلا

 .ناسنالا ةمارک يأ (۵)



 ۳۳۱ رتبلا يف لصف

 و

 رئبلا يف لصف

 ةراهط : ءاملا نم اهيف ام حر ناكو «تحزت : ةساجن رئبلا يف تو اذإو
 2 5 مس م هس م هر ىو صدك 5

 . ءاملا دست مل : مع وأ لبولا رعب نم ناترعب وأ ةرعب اهيف تعقو ناف اهل

 رئبلا يف لصف

 نم اهيف ام َحْرَت ناكو «تحزُت :ةساجن رئبلا يف ْتَعَقَو اذإو) :لاق

 تا عامجاب اهل ةر الا

 .سايقلا نود «راثآلا عابئا ئلع يَ رثبلا لئاسمو
 و 2 ۰ هس ع هسر و ی ای

 سفت مل :مّتْلا وأ لبالا رعب نم ناترعب وأ ةرعب اهیف تعقو نإف) :لاق

 .لیلقلا ءاملا يف ةساجنلا عوقول ؛هدسفت نأ سایقلاو اناسحتسا ءاملا
1 eT و 

 يشاوملاو ةزجاح سوؤر اهل سيل تاولفلا رابآ نأ :ناسحتسالا هجو
e2 2 هر و 5 ۲ ۳ 50 02  

 ةرورض الو «ةرورضلل ؛اوفع ليلقلا لعجف ءاهيف حيرلا اهیقلتف ءاهلوح رعب

 هللا همحر ةفينح يبأ نع يورملا يف هيلإ ٌرظانلا هریکتسی ام وهو «ریثکلا يف
 .دامتعالا هيلعو

  o Nو °

 يثخلاو ثورلاو ءرسكنملاو حيحصلاو «سبایلاو بطرلا نيب قرف الو

 و ما 3

 .لکلا لمشت ةرورضلا نأل ؛رعبلاو

 .رئبلل يأ )١(

 77/1١. ةيانبلا يف ينيعلا لوقو «هليلدو عامجإلل رظني (۲)



 رئبلا يف لصف ۳۳۲

 .هدسقي ال : روفصعلا وأ «ماَمحلا ءارخ اهيف عقو نإف و ا 2

 نعبلا ارم :اولاق :نيترعب وآ ةرعب " "بلحملا يف رب ةاشلا يفو

 ام ىلع «ءانإلا يف ليلقلا ئَمْحُي الو ءةرورضلا ناکمل لا ترش و رم 1
 .ةرورضلا مدعل +" لیق

 .نیترعبلاو ةرعبلا قح يف رثبلا ةلزنمب "هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 .(هدسفی ال :روفصعلا وأ «ماّمحلا مرغ اهيف عقو نإف) :لاق

 .هللا همحر  يعفاشلل ًافالخ

 .جاجدلا ءرخ هبشأف «داسفو نت ىلإ لاحتسا هنأ :هل

 عم "دجاسملا يف تامامحلا ءانتقا ىلع نیملسملا عامجإ :انلو

 ."اهريهطتب رمألا دورو

 .هيف بلحی يذلا ءانالا يأ (۱)

 ۰۳۳۱/۱ ةيانبلا .هللا مهمحر خياشملا ضعب لوق نم يأ (۲)

 .ءانإلا يأ (۳)

 .۳۰۷/۲ بلطملا ةياهن .هدنع ناسجن امهنإف (8)

 :لاقف ةمامحلا ّرکش ملسو هيلع هللا لص هنأ يلهابلا ةمامأ يبأ نع يور (0)
 دجاسملا لعج نأب یلاعت هللا اهازاجف «تمِلَس ئتح راغلا باب ىلع ترکوآ اهنإ

 «(طوطخم) يشرقلل ةيادهلا ثيداحأ جيرختب ةيانعلا يف وزع نودب هركذ ها .اهاوأم

 ۰۱۲۳/۱ ةيارلا بصن يف هل دهاوش رظنیو

 نأو ءرودلا يف دجاسملا ءانبب ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر رمأ ثيح (5)

 هححصو ۵۹8(۰) يذمرتلا ننس «هنع تكسو «(5057) دواد يبأ ننس 5 فلفت



 ۳۳۳ رثبلا يف لصف

 2 و ۳ 4

 فسوی يبآو ةفينح يبآ دنع هلك ءاملا حر :ةاش اهيف تاب ناف
 .ءاملا ىلع بّلغ اذإ الإ حزنپ ال : هللا همحر دمحم لاقو هللا امهمحر

 ."”ةأّمحلا هبشأف «داسفو ةحئار نت ىلإ ال :هّتلاحتساو

 فسوی يبأو ةفينح يبأ دنع هلك ءاملا 2 :ةاش اهيف تّلاب نإف) :لاق

 ؛(ءاملا ىلع بلغ اذإ الإ «حزنُي ال :هللا همحر دمحم لاقو «هللا امهمحر

 .اروهط نوکی نأ نم جرخیف
 .امهدنع سج «هدنع رهاط عل لكول اه لوي نآ :هلصاو

 ."اهنابلأو لبالا لاوبآ بّرشب نيينرعلا رمأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ :هل

 ةّماع ناف «لوبلا نم اوهزْنَتسا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :امهلو
 .لصَف ريغ نم «"””هنم ربقلا باذع

 .همحل لكؤُي ال ام لوبك راصف ءداسفو نت ىلإ ليحتسُي هنألو

 او هيف مهءافش فرع مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ : ئور ام ليوأتو

 ١77/1١. ةيارلا بصن رظنيو «نابح نبا

 ةيانبلا .رهاط هنأ عم بلاغلا يف تنم هناف ءرئبلا رعق يف دوسألا نيطلا يأ )١(

۳۳۹/۱ 

 .هریغو ۱۵۰۱(۰) يراخبلا حیحص (۲)

 ۰۱۸۳/۱ كردتسملا ۵۱۹6(۰) راثآلا لکشم حرش 414(۰) ينطقرادلا ننس (۳)

 «تاریثک قرط هل .حیحص ثیدحلا اذه :۱۵۸/۶ رینملا ردبلا يف نقلملا نبا لاق

 ها .تاقَْم ینعملا يفو «تافلتخم ظافلاب



 رثبلا يف لصف ۳۳

 : صربآ ماس وأ ةينادوس وأ ةوْعَّص وأ ةروفصُع وأ ةراف اهيف تنام ناو

 .اهرفصو وللا ربك بّسَحب «َنيثالث ىلإ ًاوُلَد نورشع اهنم حر

 ام اهنم رب : روتسلاو ةجاجدلاک .اهوحن وأ ٌةَماَمَح اهيف تام ناف

 . نيتس ىلإ اولد نيعبرأ نيب

 ال هنال ؛هریغل الو يوادتلل هيرش لحي ال : لا همحر ةفينح ييآ دنع مث

 سا قم الف «هيف ءافشلاب رقي

 ةيضق ةّصقل ؛هريغل ال يوادتلل لكي :هللا همحر فسوي يبأ دنعو

 .هدنع هتراهطل ؛هریغو يوادتلل هر لیسی :هللا همحر رلمحم دنعو

 ماس وأ ةينادوس وأ ةوعص وأ ةروفصع وأ ةراف اهیف تام نإو) :لاق

 .(اهرّثصو ولدلا ربك بسحب «َنيثالث ىلإ اولد نورشع اهنم حر :صربأ
 ةرأفلا يف لاق هنأ هنع هللا يضر سنأ ثيدحل ؛ةرافلا جارخإ دعب ينعي

 ."”ولد نورشع اهنم حر :هتعاس نم تجرخأو ءرئبلا يف تتام اذإ

 .اهَمْكُح تّدخأف قّثجلا يف ةرافلا لواعت :اهوحنو ةروفصعلاو

 .بابحتسالا قيرطب :نوثالثلاو «باجيإلا قيرطب :نورشعلاو
 اهنم حري :روّتسلاو ةجاجدلاك ءاهؤحن وأ ةماَمَح اهيف تنام نإف) :لاق

 .نيتس ىلإ اولد نيعبرأ نيب ام

 3 و
 .افوقوم قرط نم يواحطلل ۱۲۹/۱ ةيارلا بصن يف هازع (۱)



 ۳۳۵ رتبلا يف لصف

 و

 .نوسمخ وأ «نوعبرأ : «ريغصلا عماجلا» يفو

 ولدب اهنم َحِرُت ولو ءاهنم اهب یقتسی يتلا اهولد : رئب لك يف ربتعملا مث 2 1 ۲ ۱ ۲ ۳۹ ھه
 .زاج : ًاولد نيرشع رادقم ةميظع

 و 2 ره رو 8# س واس 2 ه
 . ءاملا نم اهيف ام عيمج حزن : بلك وأ يمدآ وأ ةباد وأ ةاش اهيف تام ناو

 یا رهو ها نوع را + نوفيرأ ا ضا عماجلا» يفو

 اذ] ةجاجدلا يف لاق هنأ هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع يور امل

 .*۳اولد نوعبرأ اهنم حزني :رتبلا يف تام

 .بابحتسالا قيرطب :نوسمخلاو «باجیالا نايبل اذه

 .(اهنم اهب ئّقتسُي يتلا هو :رثب لك يف ٌربتعملا مث) :لاق

 .عاص اهيف مسی ولد :ليقو

 لوصحل ؛(زاج :اولد نیرشع رادقم) ف (ةمیظع ولدب اهنم حزن ولو) :لاق

 ۱ :ةدضتولا

 اهيف ام عيمج حرث :بلك وأ يمدآ وأ باد وأ ةاش اهیف تنام نإو) :لاق

 و

 1۵ ص (۱)

 سنأ نع قباسلا رثألاو وه هایزعو ۰۱۰/۱ ةياردلا ۰۱۲۸/۱ ةيارلا بصن (۲)

 امم اذه :۹۰/۱ ریدقلا حتف يف مامهلا نبا لاق «قّرط نم يواحطلل هنع هللا يضر
 .انع هافخأ انرظَت روصق نأ ریغ ءانخياشم هرکذ



 رثبلا يف لصف ۳۳۹

 سس

 یاملا نم اهیف ام عیمج حر : خسف وأ ءاهيف ناويحلا خفتنا نإو

 .ربك وأ ناويحلا َرْعَص

 ام َرادقم اهنم اوجرخآ : اهر نکمی ال ثيحب «َيعم رثبلا تناك ناو
 . ءاملا نم اهيف ناك

 رثبلا ءام حرب ايتفأ مهنع هللا يضر "۳ رییزلا نباو « سابع نبا نأل
 را و 1

 مدر في تام نی هک
 نم اهیف ام عیمج حرت :َحّسفَت وأ ءاهيف ناویحلا خفتنا نإو) :لاق

 .ءاملا ءازجآ يف بلا راشتنال +(ربک وأ ناويحلا َرْعَص «ءاملا
o و 

 اهم اوجرخأ اه رب ل تیپ َةَنْيِعَم ٌرئبلا تناك نإو) :لاق

 و و يف نیو د : ۰

 بصیو «رتبلا نم ءاملا عضوم لثم ةرّيفح رفحُت نأ :هتفرعم قيرطو

 .«یلتمت نأ یلٍ اهنم حزني ام اهيف
 2 و 0

 رع اهنم حرث مث «ةمالع ءاملا غلبمل لعجيو « 5 ةبصق اهيف لسرت وأ

 .ءالد ٌرْشَع اهنم ردق لكل حریف «صقتنا مک ری قلا ام ام ءالو

 حرش ۱۷۲۲(۰) ةبيش يبأ نبال فنصملا ۲۷۰(۰) قازرلا دبعل فنصملا )١(

 .۳۳/۱ ينطقرادلا ننس ۰۱۷/۱ يواحطلل راثآلا يناعم

 دنسب امهالک ۰۱۷/۱ راثآلا يناعم حرش ۱۷۲۱(۰) ةبيش يبأ نبال فنصملا (۲)

 ۰۱۲۹/۱ ةيارلا بصن رظنيو ۰4۱۲/۱ ةيانبلا يف ينيعلا هححص

 .ةليوط ًاصع يأ (۳)



 ۳۳۷ رثبلا يف لصف

 . ةئامثلث ىلإ وُلَد اتثام اهنم حتی : لاق هنأ هللا همحر دمحم نعو
ny ISR soln 5 

 . ءاملا مهبلغي یتح حزني هنأ هلثم يف : «ريغصلا عماجلا» يفو

 ملو تعفو ئتم نوردی الو ءاهريغ وأ ةرأف رئبلا يف اوذجو ناو
 ءاهنم اوؤّضوت اوناك اذإ ةليلو موي ةالص اوداعأ : : خسف ملو فى

 .اهؤام هباصا ءيش لک ارو

 .هللا همحر فسوی يبأ نع ناتّيكحم ناتیاور ناتاهو

 هنأکف «(ةثامثلث ئلإ وأد اتئام اهنم حزنی :لاق هنأ هللا همحر دمحم نعو)

 ۰ لپ يف دهاش ام لع "هویت
 هنأ هلثم يف :«ریغصلا عماجلا» يف) هللا همحر ةفينح يبأ نع (و)

COEهلثم يف هبأد وه امك « ءيشب ةبلغلا ردقي ملو . 

 فا ةيقأ اذه «ءاملا رمأ يف ةراصَب امهل نّیلجر لوقب ذخؤُي :لیقو

 : تعنو زوم نورد لو اهر وا عراق رثبلا يف اوُدَجَو ناو) :لاق

 ءاهنم اوؤّضوت اوناک اذإ ٍةليلو موي ة ةالص اوداعأ :حّسفَتَت ملو خ خفت ملو

 .اهؤام هباصأ ءيش لک اوُلَسَعو

 .۳۵۲/۱ ةيانبلا .دادغب :دارملا :هدلبو .هلوق :لدب «هباوج :خسُت يفو (۱)

 ) )۲ص1٥ .

 ةيانبلا نم ها .فيلكتلا طقسي ذئنيحف :اىنفي ال ءاملاو اوزجعي ئتح يأ (۳)

 .ءاملا عيمج هنأ مهنظ ئلع بلغي يأ :هال97 ةخسن ةيشاح يفو ۱

 .ىردي ال :خسُت يفو (4)



 رئبلا يف لصف ۳۳۸

 اهیلایلو مایآ 2 ۶ ةالص اوداعآ تست وأ «.تخفتنا دق تناك نإو

 . هللا همحر ةفينح ىبأ دنع اذهو

 .تَعَقو یتم اوققحتي :ب یتح تاولصلا نم ءيش ةداعإ مهيلع سيل : الاقو

 ءاهيلايلو مايأ 2 ڈ ةالص اوداعأ :ْتَحَّمَفَت وأ ءَْتَخْفَتنا دق تناك ناو

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو

 .(تَحَقو یتم اوققحتي ئتح تاولصلا نم ءيش ةداعإ مهيلع سيل :الاقو

 يردي ال ةساجن هبوث يف ئأر نّمك راصو «كشلاب لوري ال نیقیلا نأل
 ١ .هئَباصأ تم

 ءاملا يف ٌعوقولا وهو ءارهاظ ًاببس توملل نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 مایآ E تی حضتالا كآلإ ؛هيلع هب لاحيف

 ؛ ةليلو م هانردقف « دهعلا برق ىلع لیلد : خسفتلاو خافتنالا م مدعو

 اف نکمی ال تاعاس كلذ نود ام نال

 )فالخلا ىلع يه :هللا همحر ""یلعملا لاق دقف :۳ ةساجنلا ةلأسم امأو

 .دّيقي :خسُن يفو (۱)

 ۳۹۲/۱ ةيانبلا .نیبحاصلا لیلد سایقلا نع باوج (۲)

 یورو «هریغو كلام مامالا نع ثيدحلا ذخأ ؛يزارلا روصنم نب اولعملا (۳)
 رابک نم وهو ۰ باحصأو ؛حیحصلا ريغ يف يراخبلاو ينيدملا نبا هنع

 رداونلاو ىلامألاو ٌبّتکلا امهنع یورو «نسحلا نب دمحمو فسوی یبآ باحصآ

 ۱ ۰۲۱5 ص ةيهبلا دئاوفلا يف ةمجرت هل ۲۱۰ ةنس هل همحر يفوت

 .ةرأفلا يف روکذملا فالتخالا ىلع :دارملاو «فالتخالا :خسُن يفو (۶)



 6٠ .٠ 6 ةثة و .٠ اه. و وأو هو واو و دو هو و هه وهاهو دوو هوه هاو او CO GCG هاه اه و هه هه 4 ¢

 يا يف :ةليلو مويبو يللا يف :ثالثلاب ردقيف
 هم يا و ۷ 5 2 و و عع م () و

 «ناقرتفيف ءهرصب نع ةبئاغ رئبلاو «هنيع یآرمب بوثلاف :" ملس ولو
 .ملعأ ئلاعت هللاو
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 .سايقلا نم هوركذ امو ءامهباوجب ملس ول يأ (۲)



 اهريغو رآثسألا يف لصف ۳۰

 و
 لصف

 اهريغو رآسألا ىف
 5 يبس و ول جر و و هي روم و ی

 رهاط : همحل لک امو يمدالا روسو هرّوسب ربتعم ءيش لک قرعو

 ل >. ومو

 . ست : بلكلا روسو

 اهريغو رآثسألا يف لصف Tk 0 و
ES ETE 5ا ِ  

 لخأف .همحل نم نادلوتي امهنأل ؛(هرّوسب ربتعم ءيش لک قرعو) : لاق

 هب طلتخملا نأل ؛(رهاط :هّمحل لک امو يمدالا روسو) :لاق

 .ًارهاط نوكيف ءرهاط محل نم لوت دقو «باعللا

 .(سجت :بلكلا روسو) :لاق

 9 و زا جس زک

 لّسخی» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ًاثالث هغولو نم ءانإلا لَسْعُيو
 ۳ و

 ."”اثالث بلكلا غلو نم ءانإلا

 ثيدح» :يوونلا لاق ۲۰۵(۰) ينطقرادلا ننس «(8۹0) يدع نبال لماكلا (۱)
 نع 1۲/۱ رابخالاو فيرعتلا يف مساق ةمالعلا لقن نكل 2 قاقئاب فف
 يقنلا رهوجل يف ينامكرتلا نبا كلذكو «حيحص هدانسإ "نأ دیعلا قیقد نبا مامالا

 ۳۹6/۱ ةيانبلا ًاضيأ هحیحصتل رظنیو ۱



 ۳۱ اهریغو راسألا ىف لصف

 2 و. و مو و <. مو و

 . ست : مئاهبلا عابس روسو « سجس :ريزنخلا رؤسو

 .ئلوأ ءاملاف :ءانإلا سّجنت ملف «ءانإلا نود ءءاملا يقالي هثاسلو

 .لْسَّغلا يف ددعلاو 5 ةساجنلا دیفی ثيدحلا اذهو

 .عبسلا طارتش ڈا يف هللا همحر " ٩یيعفاشلا ىلع ٌةّجح وهو

 كوا هود وهو هزؤس هيض افق تا هظب ت اهنألو

 .مالسالا ءادتبا ىلع لومحم :"”ءئسسلاب دراولا رمألاو
 م ام یلع «نيعلا سجن هنأل ؛(سجت :ریزنخلا روسو) :لاق

 .(سجت :مئاهبلا عابس روسو) :لاق

 .ریزنخلاو بلکلا ئوس امیف هللا همحر “ "یعفاشلل ًافالخ
 ر# و 4 3

 .بابلا يف ٌربتعملا وهو «باعللا دلوتي هنمو سست اهم نأل

 .بلكلا رؤس ةساجن يأ (۱)

 .۸۳/۱ جاتحملا ينغم ۰۱۳۷ /۱ رايخألا ةيافك (۲)

 .(۲۷۹) ملسم حيحص ۱۷۲(۰) يراخبلا حيحص (۳)

 .ءوضولا هب زوجي يذلا ءاملا باب يف (5)

 .۳۱۷/۱ ريبكلا يواحلا .ريطلا عابس رؤس ةراهط هللا همحر يعفاشلا ئري يأ (۰)

 فّئصملا ضرعتي ملو «ةيفنحلل ًاليلد اذه نوكيو «مئاهبلا عابس محل يأ (1)
 .ريطلا عابس رؤس ةراهط ىلع ةيعفاشلا ليلدل

 ءامهرؤس ةساجنل ليلد اذهو «ريزنخلاو بلكلا محل يأ .امهمحل :خسُت يفو
 ۰۳۷۰/۱ ةيانبلا :ةلدألل رظنيو



eاهريغو راسألا يف لصف  

 .هورکم رِهاط :(ةرهلا روسو) : لاق

 ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛هورکم ريغ هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 ."”هب ًاضوتي مث «هنم بّرشتف یانالا اهل يِغِصُي ناك مالسلاو

 . "عبس :ةرهلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلزق الو

 ةساجنلا تطقس هنأ الإ ءةروصلاو ةقلخلا نود ءمكحلا نايب :دارملاو
 دی کلا تقف < فرطلا ةلعل

 .میرحتلا َلْبَق ام ىلع لومحم :هاور امو

 .؟”اهيحل ةمّرحل :هثهارک :لیق مث

 بلا :دوالاو «هزتلا نیل ریش اذهو تماجنل اهییاحت مدعل :لیقو

 .میرحتلا نم برقلا

 تنکم اذإ الإ جنت :ءاملا هروق ىلع تّبرَش مث تراف ْتَلَكَأ ولو

 يناعم حرش يواحطلا هجرخأو «فیعض هدانسإو ۰۷۰/۱ ينطقرادلا ننس (۱)

 57/١. رابخالاو فيرعتلا ۰1۱/۱ ةياردلا رظني «ًاضيأ بفيعض هجو نم (54) راثآلا

 كردتسملا يف مكاحلا هححصو (۱۷۹) ينطقرادلا ننس :عبس روتسلا :ظفلب (۲)

 ۰1۲/۱ رابخالاو فیرعتلا يف امك «فیعض وهو ۸۳۲(۰) دمحأ دنسم «(169)

 .فاوطلا :خسُت يفو (۳)

 .محللا ةمرحل :خسُت يفو «ةرهلا محل يأ (4)



 ۳۶:۳ اهریغو راسألا يف لصف

 - . رو

 تویبلا يف نکسُي ام روسو «ريطلا عابس رّوسو «ةالخملا ةجاجدلا روسو

 .هورکم : ةرافلاو ةّيحلاك

 )لا امهمحر فسوی ييأو ةفينح يآ بهذم نزاع :؟ءانتتسالاو

 .ةرورضلل ؛"”بّصلا ٌرابتعا طقسیو
 .ةساجنلا طلاخت اهنأل ؛هورکم علا ةجاجدلا رّوَسو) :لاق

 ال :اهیمدق تحت ام ىلإ اهزاقثم لصي ال ثیحب «ةسوبحم تناك ولو
 .ةطلاخملا نع َنمألا عوقول ؛هركي

 ةبشأف «تاتيملا لکأت اهنأل ؛(ریطلا عابس ٌرْوُس) *اذک (و) :لاق

 ملعی ثيحب و تناک اذإ اهنأ :هللا همحر فسوي ا نعو

 هللا مهمحر خیاشملا نسحتساو هرکی ال :اهراقثم ئلع َرَذَق ال هنأ اهبحاص

 .ةياورلا هذه

 .(هورکم :ةرافلاو ةّيحلاك «تويبلا يف نکس ام ٌرؤسو) :لاق

 .تشکم اذإ الإ سّجنت :هلوق يف يأ (۱)

 همحر دمحم لوق فالخب ءامهدنع ةزئاج تاعئاملاب تاساجنلا ةلازإ نأل (۲)
 .۳۷۹/۱ ةيانبلا .هللا

 بص طارتشا :هبهذم نمو فسوي يبأ لوق ىلع ءانثتسالا حصي فيك يأ (۳)
 ةيانبلا .ةرورضلل انه طقسأ هنکلو .هدنع طرش يضلا :باوجلاو ؟نادبألا یف ءاملا
۳۹/۱ 

 .هرکی يأ (5)



 اهريغو رآسألا يف لصف ٤

 .امهيف لوكشم : لغَبلاو ءرامحلا روسو

 ٍةَلعل ةساجنلا تطقس هنأ الإ ءرؤسلا ةساجن تبجوأ محللا ةمرح نأل

 .ةهاركلا تيقبف «فوّطلا

 ا :ةَلعلا ىلع ةيبنتلاو

 .(امهيف كوكشم :لْعَبلاو ءرامحلا روسو) :لاق

 مل ام ءًاروهط ناكل :ًارهاط ناك ول هنأل ؛هتراهط يف كشلا :ليق مث

 .ءاملا ئلع ُباعُللا بی

 بجي ال :یلطفلا ءاملا دج و ول هلال "روبط يف كشل :ليقو

 او لمع هيلع

 .۳مرح ناو ٌرهاط : بل اذكو

 .حصألا وهو هرس اذکف ؛شخف ناو ةالصلا ٌزاوج عنمی ال : و

 ل

 .تويبلا نكاوس يف كلذكف :ةرهلا رؤس مكح يف ٌةَّلع فاوطلا نأ امك يأ (۱)
 .۳۸۲/۱ ةيانبلا

 .هريغل ًارهطم هنوك يف يأ (۲)

 .هسأر لسع هيلع بجي ال :ًاقلطم ءام َدَجََو :رامحلا رؤسب هسأر حسم ام دعب يأ (۳)
 قيرف اهدمتعاو سجن :ئرخأ ةياور يفو «ةرامحلا يهو «ناتألا نبل يأ )٤(

 .۳۸۳/۱ ةيانبلا .ةيفنحلا رابك نم

 .هوحل لكأ مرح يأ (5)
 .رهاط رامحلا قرع يأ ()



 ۳۶۵ اهریغو راسالا يف لصف

 روسو «زاج : ادب امهیآبو ممیتیو ءامهب أضوتي : امهریغ دج مل ناف
 : هللا همحر ةفينح وبآ لاق : رمتلا ذیبن الإ دجب مل نإف ءٌرهاط : سّرُفلا

 .مميتي الو هب اضوتی

 ةباحصلا فالتخا وأ «هتمرحو هتحابإ ىف ةلدألا ضراعت :كشلا ببسو

 .هتراهطو هتساجن يف مهنع هللا يضر

 .ةساحتلاو هم هلن افيو ؛سجت هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 و ن هر 9 ا

 .هتلزنمب نوکیف «رامحلا لسن نم :لغبلاو

 .("زاج :أدب امهیأبو «ممیتیو ءامهب ًاضوتی :امهریغ دجی مل نإف) :لاق
 ۳ 7 ۲ 5 مال يق و ۳ 2, ۳
 بجاو ءام هنأل ؛ءوضولا مدقي نأ الإ زوجي ال :هللا همحر رفز لاقو

 .قلطملا ءاملا هبشأف «لامعتسالا

 .بیترتلا نود «ٌعَمجلا دیفیف ءامهدحأ رهطملا نأ :انلو
 : ی 2 5 مو و ۶£ 5
 اذكو لوکأم همحل نأل ؛امهدنع «(رهاط :سزرفلا روسو) :لاق

 .هِفرش راهظإل ""ةهارکلا نأل ؛حیحصلا يف «هدنع

 الو «هب ًاضوتی :هللا همحر ةفينح وبآ لاق :رمتلا يبن الإ جي مل نإف)
 هب ًاضوت مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ناف "نجلا ٍةليل ثيدحل ؛(مّميتي

 .ءاملا اجي مل نيح مميتي ملو

 .داهجلا ةلآ وه ذإ ؛هفرش راهظال ؛همحل لكأ ةهارك يأ (۲)

 ًاطخ دوعسم نبال ملسو هيلع هللا لص طخ نيح «ةمرکملا ةكم يف كلذو (۳)



 اهريغو رآسألا يف لصف 8:

 همحر دمحم لاقو هب ار الو «مميتي : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .ممیتیو .هب ًاضوتی : هللا

 نع ةياور وهو ء(هب ًاضوتي الو «مميتي : هللا همحر فسوي وبأ لاقو)

 .هللا همحر " یعفاشلا لاق هبو «هللا همحر ةفينح ىبأ (0

 7 ر ی ۱ یک
 ةليلو ؛ةيندم اهنأل ؛اهب خوسنم وه وأ «یوفآ اهنأل ؛ ممیتلا ةيآب المع

 ."ةیکم تناك نجلا
 RE و ۳ 5 ی 5

 ثيدحلا ىف نأل ؛ (مميتيو « هب وتي :هللا همحر دمحم لاقو)

 .ًاطايتحا ؛عمجلا بَجَوف «ةلاهج خیراتلا يفو «ًابارطضا

 ثیدحلاو «خسنلا یوعد حصي الف قدحاو ريغ تناك نجلا ةليل :انلق

 .")باتکلا ىلع دازی لئثمبو مهنع هللا يفر افلا تم روهشم

 .ءوضولاب ًارابتعا ؛هدنع زوجي هنإ :ليق دقف :هب لاستغالا امأو

 دنسم يف وهو ...نجلا وعدي ملسو هيلع هللا یلص بهذ مث «هنع جرخت ال :هل لاقو

 ننس ۳۸6(۰) هجام نبا ننس «حیحص هدانسإ :ركاش دمحآ لاق ۳۷۸۲(۰) دمحآ

 ةعبس دوعسم نبا ثیدحل صّخلت :۱8۳/۱ ةيارلا بصن يف لاق ۰۷۱/۱ ينطقرادلا

 «ثیدحلا اذه قرط يرامغلا قيّدصلا دمحأ خیشلا ٌمَمج اذکهو ءاهلّصف مث «قرط
 ۳۰۸/۱ ةيادبلا ثيداحأ جيرخت يف ةيادهلا رظني «رتاوتلا دح ىلإ اهلصوأو

 )١( يواحلا ١/58.

 .ةكمب تناك :خسُن يفو (۲)

 الو «ءام اودجت مل ناف :ةدايزلا مكحب ريدقتلا نوكيف «يعطقلا ةوق هل يأ (۳)
 ۰4۸/۱ ناشطعلا ةياقس .اوممیتف :رمت ٌذيبن



 ه6 اه. ا. و واهو هاه ونه هاو اه و و و هاو هو و ولو واو ده ده هلو ها واو هواه هم ام و و 6G ¢ ¢ ¢ ¢ هه

 .هقوف هنأل ؛ٌروجي ال :'"”ليق دقو

 ءءاضعألا ىلع ليسَي ًاقيقر ًاوُلُح نوكي نأ :هيف فلتخملا ٌذيبنلاو
 :رانلا هّنَرّيَغ ناو هب وضوتلا زوجي ال امارح راص :هنم دتشا امو یاملاک

 .فالخلا اذه ىلع وهف :"اقیقر اولح ماد امف

 1 هنأل ؛هب ٌوضوتلا زوجي :هللا همحر ةفينح يبأ دنعف :دتشا ناو
 وم و

 .هدنع هبرش

 ۰ 5 و 9

 .هدنع هبرش ةمرحل ؛ "هب ًاضوتي ال :هللا همحر دمحم دنعو

 اقلا )6( < ١ 0 یو 5 و ٠ i“ ال

 «سايقلا بجوم ىلع ایرج ؛ةذبنالا نم هاوس امب وضوتلا زوجي الو

 .مكحأو ملع هللاو
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 ۰10۱/۱ ةيانبلا .نیلوقلا نم لک دو (۱)

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يفو ۷۳۲ ةخسن يف تبثم :ًاقيقر : ظفل (۲)

 .زوجي ال :خسن يفو (۳)

 .سایقلا ةيضق بجوم :یرخآ خسن يفو «سایقلا ةيضق :خسُن يفو (4)

 «ثادحألا ةلازإ يف ذیبنلا لامعتسا زوجي ال نأ يضتقي ناك سايقلا نأ :دارملاو

 ىلع يقابلا یقبیو «صنلا دروم ىلع رصتقیف «سايقلا فالخ ىلع رثالاب صخ هنكلو
 ۰40۲/۱ ةيانبلا .هبجوم



 مّميتلا باب ۳۸

 مميتلا باب
 و ۳

 نيبو هتیب ناکو ءرصملا جراخ وأ ءٌرفاسم وهو ءاملا راجي مل نمو
 . ديعصلاب مّميتي : رثكأ وأ لب وحن رصولا

 مّمیتلا باب

 هيب ناکو رنصیلا جراخ وأ نفاسم وهو ءاملا اجي مل نموا :لاق

 .(دیعصلاب مّميتي :رثكأ وأ )لی سن : "رصیلا نيبو

 .4۳/ءاسنلا .# اط اَدِيِعَصأوُمَّمِمَتَف كام اد ملف :ئلاعت هلوقل

 رشع ىلإ ولو ملسملا ٌروُهَط بارتلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو
 ا دجپ 1 ام ججج

 لوخدب جرحلا هقحلي هنأل ؛رادقملا يف راتخملا وه : : ليلاو

 ؛*تقولا توق فوخ نود تفاسلا ٌربتعملاو 0 مودعم 5 ءاملاو

 .یلوآ وهو :ه144 ةخسن ةيشاح يف بّتكو .رصملا :لدب .ءاملا :خسُ يفو (۱)

 .مك ۱,۸ :يواسي ليملاو :تلق .وحن :نودب .ليم :خسُ يفو )۳(

 ‹حيحص نسح :لاقو ۱۲6(۰) يذمرتلا ننس ۳۳۲(۰) دواد يبأ ننس (۳)

 ۰۳۲۳/۵ رینملا ردبلا ۰۱۶۸/۱ ةيارلا بصن رظنیو

 .لاحلا يف يأ (8)

 .توفلا فوخ :خسُن يفو (0)



 ۳:۹ ميتا باب

 هر دتشا ءاملا لّمعتسا نإ ٌفاخی ضیرم هنأ الإ ءاملا جي ناك ولو

 و 7 رم

 وه سم ر هی هاو يوم 2. ا و وع 500
 مميتي : هضرمي وأ «دربلا هلتقي نأ ءاملاب لستغا نإ بنجلا فاخ ولو

 . "هلق نم يتأي طیرفتلا نأل

 ءاملا لمعتسا نإ فاخی «ضيرم هنأ الإ ءاملا ذجی ناك ولو) :لاق
 2 اا بع

 یاملا نمث ةدايز يف ررضلا قوف :ضرملا ةدايز يف ررضلا نألو

 .ئلوأ اذهف یمیتلا حيبي كلذو

 .لامعتسالاب وآ كرحتلاب هضرم دتشي نأ نيب قرف الو

 -صنلا رهاظب ٌدودرم وهو «فلتلا فوخ هللا همحر "”يعفاشلا ٌربتعاو

 :هضرمی وأ «درلا هلی نأ ءاملاب لسا نإ بجلا فاخ ولو) :لاق
 رو هک مس

 .(دیعصلاب مميتي

 تب امل ؛رصملا جراخ ناك اذإ اذهو

 .امهل ًافالخ «هللا همحر ةفينح ىبأ دنع كلذکف :رصملا ىف ناك ولو

 .ربتعي الف ءرصملا ىف ردات ةلاحلا هذه َققحت نإ :نالوقي امه

 .هرابتعا نم دب الف «ةقيقح تباث َرْجَعلا نأ :هلو

 .ةالصلا ريخأتب مميتملا لبق نم يأ )١(

 ۰۱۰۳/۱ رايخألا ةيافك (۲)



 ميتا باب ۳۵۰

 ىلإ هيدي یرخألابو .ههجو امهادحاب حسمی «ناتبرض ممیتلاو

 . نیقفر ملا
 ع و : 4 0 0

 . سافنلاو ‹ضيحلا اذكو «ءاوس : هيف ةبانحلاو «ثدحلاو

 ىلإ هيدي ئرخألابو «ههجو امهادحإب حسمی «ناتبرض مّميتلاو) :لاق
 .(نیقفریلا

 ةبرضو «هجولل ةبرض :ناتبرض ممیتلا» :مالسلاو سا اغ هلوقل

 .""«نيقفرملا ىلإ نيديلل

 . دلم ريصي ال يك ؛بارتلا انتی ام ردقب هيدي ضفتي

 یوضولا ماقم همايقل ؛" ةياورلا رهاظ يف «باعیتسالا نم دب الو
 .حسملا میل ؛مئاخلا حزنیو «عباصالا رلي :اولاق اذهلو

 ساقلا و لا اذكر اوس دف احلا ت دسلاو) لا

 او ءملسو هيلع هللا یلص هلا لوسر ْئىلإ اوؤاج ًاموق نأ يور ام

 جلا ايفو «نيوهشا وا اره ءابلا جت الو لامزلا هذه نكست موق ة ای

 ؟ءاسفنلاو رضئاحلاو

 رظني «فيعض وهو ۰۱۸۰/۱ ينطقرادلا ننس 1۳6(۰) مكاحلل كردتسملا (۱)

 1۸/١. رابخالاو فيرعتلا ۰1۷/۱ ةياردلا

 لامعتسال هدقّتو 1۲۰/۱ ةيانبلا رظنيو .بارتلاب ههجو ثّولتي ال ئتح يأ (۲)

 .ةظفللا هذه ةيادهلا بحاص

 طارتشا مدع نم هللا امهمحر ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور نع ٌزارتحا (۳)
 1۲۰/۱ ةيانبلا رظني .ئولبلا ةرثكل ؛مهضعب اهحجرو «باعيتسالا



 ۳۱ مّميتلا باب

FÊ 2 1۴ 7  
 سنج نم ناك ام لکب هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح يبأ دنع مميتلا ٌروجيو

 3 52 ه2 5 02 3 07 .٠

 . خینرزلاو لحكلاو ةرونلاو صحلاو رجحلاو لمرلاو بارتلاک .ضرالا

 .ةصاخ لّمَرلاو بارتلاب الإ زوجي ال : هللا همحر فسوی وبآ لاقو

 .۳« مکرضرأب مکیلع» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف

 ناك ام لکب هللا امهمحر دمحمو ةفينح يبآ دنع مبتلا ژوجیو) :لاق
 لکلاو ةو لات رجحلاو ٍلْمّرلاو بارتلاک «ضرألا سنج نم

 .خیئرژلاو

 .(ةصاخ لّْمَرلاو بارتلاب الإ وجي ال :هللا همحر فسوی وبآ لاقو

 9و وهو یتیثمل بارتلاب الإ زوجی ال :هللا همحر تالا لاقو

 .( اط ادیهص ْأوُمَمِيَتَف # :یلاعت هلوقل ؛هللا همحر فسوي يبأ نع

 .؟امهنع هللا يضر سابع نبا هلاق تیم ابارت يأ ۳/ءاسنلا

 از يذلا تیدعلاب# لیلا ی دا لا ةمحر قسوم با نآ ری

 .هدوعصل :هب يمس «ءضرألا هجول مسا ديعصلا نأ :امهلو

 .مكضرأب اومميت يأ )١(

 ننس ۵۸۷۰(۰) ىلعي يبأ دنسم ۲۰۱۱(۰) يناربطلل طسوألا مجعملا (۲)

 . 1۹/١ ةياردلا رظني .فعض هديناسأ يفو ۱۰۳۹(۰) يقهيبلا

 187/١. بهذملا رحب (۳)

 «ثرحلا بارت :بّیطلا ديعصلا :ظفلب هنع ءاج امنإو ءظفللا اذهب هدجأ مل (5)

 ۰1۲۵/۱ ةيانبلا رظنيو ۵۳۷(۰) متاح يبأ نبا ريسفت

 .«مكضرأب مكيلع» :ثيدح يأ (0)



orمّميتلا باب  

 ن ناقل ل
 . ءوضولا يف ةبحتسمو «مميتلا يف ضرف : ةينلاو

 «ةراهطلا مضومب قيلألا هنأل ؛هيلع لوف «ًرهاطلا لمتحَی :ُبّيَطلاو

 .عامجإلاب دارم وه وأ

 ام قالطإل ؛هللا همحر ةفينح يبأ دنع ٌرابغ هيلع نوکی نأ طرتشی ال مث
 .صنلا نم انو

 رامحمو ةفينح يبأ دنع دیعصلا ىلع ةردقلا عم رابغلاب زوجي اذکو

 .قیقر بارت هنأل ؛ هللا امهمحر

 .(ءوضولا يف ٌةّبحتسمو «مميتلا يف ٌضرف :ةينلاو) :لاق
 الف یوضولا نع ٌفلخ هنأل ؛ ضرفب تسيل نا همحر رفز لاقو

 .هفصَو يف هفلاخی

 هود قحنی الف ءدصقلا نع بنی هنأ :انلو

 یلع «هسفنب روهط ءاملاو .ةصوصخم اد يف اروهط "ريك هنال وآ

 ی

 .هأزجأ :ةالصلا ةحابتسا وأ قراهطلا یون اذ مث

 .بهذملا نم حیحصلا وه «ةبانجلل وأ ثدحلل ممیتلا ةين طرتشُت الو

 ٍةلاح يف ًاروهط بارتلا ليج يأ «ممیتلا يف ةينلا ةيضرف ىلع رخآ لیلد اذه (۱)
 «هيف ةينلا تطرشاف ءًاضيأ ةدارإلا يه ةينلاو «ةالصلا ةدارإ ةلاح يهو .ةصوصخم
 ةساجنلا ةلازإ يف امك «ةينلا ىلإ جاتحي الف نهطم هعّبَطب هنإف ءءاملا كلذك سيلو

 ۰۶۳۱/۱ ةيانبلا .ةينيعلا



 ۳9۹ ميتا باب

 0 2 و # 3 ۰

 يبآ دنع امميتم نكي مل : ملسأ مث السالا هب ديري ينارصن مّميت ناف

 . هللا امهمحر دمحمو ةفينح

 .مميتم وه : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 مميت نإف .ءیضوتم وهف : ملسأ مث ءمالسإلا هب ديري ال أضوت نإو

 هويت یلع وهف : ملسأ مث .هللاب ڈایعلاو «دترا مث ملسم

 ات نك مل« ا ر اإلا هي رب يرض كنق اف لاق
 .هللا امهمحر دمحمو ةفينح يبأ دنع

 دو یون هنأل ؛(مميتم وه : هلل همحر فسوي وبأ لاقو

 .ةدوصقم عب سيل هال ؛فحصملا سمو «دجسملا لوخدل مميتلا "”فالخب

 ال ةدوصقم ةبرق دارا لاح يف الا روهط لعج ام بارتلا نأ :امهلو

 .ةراهطلا نودب حصت ةدوصقم بت مالسإلاو «ةراهطلا نودب حصت

 .ةراهطلا نودب حصت ال " !دوصقم ةبرف اهنأل ؛ةوالتلا ةدجس فالخب

 .اندنع («یضوتم وهف :ملسأ مث مالسالا هب ديري ال أضوت نإو) :لاق

 .ءوضولا يف ةينلا طارتشا یلع ءانب ؛ هللا همحر ””يعفاشلل ًافالخ

 ىلع وهف :ملسأ مث «هللاب دایعلاو كترا مث ملسم مميت ناف) :لاق
2 

 .اندنع (هممیت

 .اممیتم نوکی ال يأ (۱)

 ۰4۳0/۱ ةيانبلا .رخآل ًاعبت نوکت نأ ريغ نم ءادتبا تعرش يأ (۲)

 .۳۸/۱ رایخألا ةيافك (۳)



 مّميتلا باب ٤

 اذإ ءاملا ةيؤر ًاضيأ هم هضقنيو توضولا ضقنَي 4 : ءيش لك مميتلا ضقنیو

 امك ٌدجاع : شّطَعلاو ٌودَعلاو عبسلا فئاخو هلامعتسا لع َرَدَق

 .ًاريدقت رواق هللا همحر ةفينح يبأ دنع مئانلاو

 . رهاط ٍديعصب الإ مّميتي الو

 هيف يوتسيف فانی رفکلا نأل همست لب :هللا همحر رفز لاقو
 .حاكنلا باب يف ةيمرحملاک یاقبلاو ءادتبالا

 ال هيلع رفكلا ضارتعاف ارهاط هنوك ةفص ممیتلا دعب يقابلا نأ :انلو

 .ءوضولا ىلع ضّرتعا ول امك «هيفاني
 .هنم ةينلا مادعنال :ةادتبا رفاكلا نم حصي ال و

 .همکح خاف «هنع فلخ هنأل ؛(ءوضولا ضقت ی ءيش لك مما ضقر :لاق

 ةردقلا نأل ؛(هلامعتسا ىلع َرَدق اذإ ءاملا ةيور اشا هضقنی و : لاق

 .بارتلا ةيروهطل ٌةياغ وه يذلا دوجولاب ةدارملا يه
 .امکح ٌرجاع :شطعلاو ودعلاو عبسلا ؛ فئاخو) :لاق

 مئانلا رم ول یتح (اریدقت راق هللا همحر ةفينح يبأ دنع مئانلاو
 )دنع میت لطب :ءاملا ىلع مميتملا

 .ءاهتنا اذكف «ءادتبا هّئود امب َربتعم ال هنأل ؛ءوضولل يفكي ءام :ارملاو

 .صنلا يف ذ رهاطلا هب ديرأ بّیطلا نأل ؛(رهاط رديعصب الإ ميت الو) : لاق

 .ءاملاك «هسفن يف هتراهط نم دب الف «ريهطتلا ةلآ هنألو

 ۰110/۱ ةيانبلا .ةيفنحلا نم قيرف اهححص «ضقنلا مدعب ئرخأ ةياور كانهو (۱)



 Yoo ميلا باب

 5# سم و

 «تقولا رخآ ىلإ ةالصلا خوب نآ : هوجرپ وهو ءءاملا مداعل بحتسيو

 . یلصو مميت :الإو ءأضوت : ءاملا َدَجَو ناف

 . لفاونلاو «ضئارفلا نم ءاش ام همّميتب ىلصيو

 نإ فاخف .هریغ يلولاو ةزانج ترضح اذإ رصملا يف حیحصلا مّميتيو
 .ةالصلا هئوفت نأ ةراهطلاب لغتشا و 2

 رخآ ىلإ ةالصلا روی نأ :هوجري وهو ءءاملا مداعل بَحّتسیو) :لاق

 لمكأب ءادألا عقیل ؛(یلصو مّميت :الاو ءأضوت :ءاملا َدَجَو ناف «تقولا

 ١ .ةعامجلا يف میاطلاک راصف «َنْيَراهطلا

 نأ :لوصألا ةياور ريغ يف هللا امهمحر فسوی يبأو ةفينح يبآ نعو

 .ققحتملاك :يأرلا بلاغ نال ؛ مث ٌريخأتلا

 .هلثم نيقيب الإ مک لوزي الف «ةقيقح تباث َرْجَعلا نأ :رهاظلا جو

 .(لفاونلاو «ضئارفلا نم ءاش ام همّميتب يلصيو) :لاق

 و راه هنأ ؛ ضرف لكل مت: همحر "يعفاشلا دنعو

 .هطرش يقب ام هّلمع لمعيف «ءاملا مدع لاح ٌروُهَط هنأ :انلو

 8 لرلو ةزانج ترضح اذإ رصملا يف حیحصلا مّميتيو) :لاق

 ققحتیف «یضقُم ال اهنأل ؛(ةالصلا هتوفت نأ ةراهطلاب لغتشا نإ فاخف
 .زجعلا

 )١( رايخألا ةيافك ۰۱۲۱/۱



 مميتلا باب ۳۹۹

 : دیعلا هّتوفی نأ ةراهطلاب لغتشا نإ فاخف «ديعلا َرَضَح نم كلذکو
 1 هَ «
 . یلصو ٠ ممي

 يبأ دنع ئنبو مّمیت : ديعلا ةالص يف يدتقملا وأ «مامإلا ثدحأ ناو

 . هللا همحر ةفينح

 . ءاتبلل ممیتب ال : الاقو

 هّتوفی نأ ةراهطلاب لغتشا نإ فاخف «دیعلا رضح نم كلذکو) :لاق

 .داعت ال اهنأل ؛(یلصو «مّميت :دیعلا

 نسحلا ةياور وهو «يلولل زوجي ال هنأ ئلإ ةراشإ :هریغ يلولاو :هّلوقو
 الف «قداعإلا ىح يلولل نأل ؛حیحصلا وهو هلا امهمحر ةفينح يبأ نع
 .هقح يف تو

 ینبو «مّميت :ديعلا ةالص يف يدتقملا وأ «مامالا ثدحأ نإو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع

 الف «مامإلا غارف دعب يلصي َقِحَآللا نأل ؛(ءاتبلل ٌمّميتي ال :الاقو
 .توفلا فاخي

 .هتالص هيلع دسقي ضراع هيرتعيف «ةمحز موي هنأل ؛قاب فوخلا نأ :هلو

 .ءوضولاب ٌعَرَش اذإ اميف فالخلاو

 :ءوضولا انبجوأ ول األ ؛قافتالاب «ئنبو مميت :مميتلاب عرش ولو
 .هّئالص هيلع دم هتف هتالص ىف ءاملل ااو نك



 ov مميتلا باب

 : ةعمجلا َكَّردأ ناف ءًأضوت ول تْوَفلا فاخ ناو ةعمجلل مّميتي الو

 .ًاعبرأ رهظلا یلص : الاو ءاهالص

 ام يضقيو ًاضوتيو «مّميتي مل : ًاضوت ول تقولا توف فاخ اذإ اذكو
 . هتاف

 اهدي مل : ءاملا رکذ مث « یلصو مُميتف حر يف ءاملا يس اذإ رفاسملاو

 . اهديعي : هللا همحر فسوی وبأ لاقو «هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح يبأ دنع

 كردأ نإف ءأضوت ول تزوفلا فاخ ناو ةعمجلل مميتي الو) :لاق

 شو هتل لا ترف اهل ازا رولقلا را ااو اه الت ةنمجللا

 .دیعلا فالخب نهظلا

 وتب مميتي مل وت ول ولا 07 : ر اهم «مميقي مل راضی ول .تفرلا ترف فاش ادا اذكر لاق

 مل :ءاملا رکذ مث «ئلصو مُميتف در يف اما ست ها ل :لاق

 .(اهديعي :هللا همحر فسوي وبأ لاقو هللا امهمحر رامحمو ةفينح يبأ دنع اهدِعي

 .هرمأب هريغ هعضو وأ هسفنب هعضو اذإ اميف فالخلاو

 6-0 هدعبو «تقولا يف ذ هرکذو

 .هیستف بوث هلحر ىف ناك اذإ امك راصف «ءاملل دجاو هنأ :هل

 .هيلع بلطلا ضَرتفیف ةداع ءاملل نرلعَم رفاسملا لر نالو
 ۳4 و ص

 لحرلا ءامو «دوجولاب دارملا وهو «ملعلا نودب ةردق ال هنأ :امهلو

 .لامعتسالل ال برش دعم



 مّميتلا باب ۳6۸

 ی هلا ىلع زاب ملا رو لل مكمل لعوب

 . هبلطي ئتح مُميتي نأ هل ري مل : ءام كانه نآ هّنظ ىلع بل ناو

 . یلصو مميت : هنم هعنم ناف «مّميتي نأ لبق هنم هبط : ءام هقيفر عم ناك نإو

 (ینالتعالا ىلع : بوثلا ةلأسمو

 ةراهطلاو يفلح ىلإ ال توفي رثسلا ضرقف :قافتالا ىلع تناك ولو

 .مميتلا وهو ءيفّلَخ ىلإ توفت ءاملاب

 هبرقب نأ هل ئلع بی مل اذإ ءاملا بلع مميتملا ئلع سیلو) :لاق

 ملف «دوجولا ىلع ليلد الو «تاولفلا يف ة ءاملا مدع بلاغلا نأل ؛ (ءام

 .ءاملل ااو نکی

 ئتح مّميتي نأ هل ْرُجَي مل :ءام كانه نأ هنظ ىلع بل ناو) :لاق

 :ليلذلا نإ ًارظن ةءاملل دو هنأل بلطي

 .هتقفر نع عطقني ال يك +ًالیم لبي الو « هل رادقم بلطي مئ

 عملا مدعل ؛(مّميتي نأ لبق هنم هبلط :ءام هقیفر عم ناك ناو) :لاق

 .زجعلا ققحتل ؛ (یلصو « مميت : :هنم هعئم ناف) ابلاغ

 همزلپ ال هنأل ؛هللا همحر ةفينح يبأ دنع هأزجأ :بلطلا لبق مّميت ولو

 .ریغلا كم نم بلطلا

 .روکذملا يأ )١(

 ۱۱۱/۲ برغملا نع ًالقن ۰400/۱ ةيانبلا .ةئامعبرآ لا عارذ ةئامثالث يهو (۲)

 ىلإ ًارتم ١4١ نيب ام :ةولغلا ٌرْدَق نوكي ۰1,۲ :يواسي عارذلا نأ یلعو ء(ولغ)
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 ۳۹ مبتلا باب

 وه و٠ هو هو اه اه وأو اه اه هه و واوا. و و هو اه واه و هو واو و و و دو هه. و هو و واق اه اه و و ها ®

 4 ی ۳ 3 و

 .ةداع لوذبم ءاملا نأل ؛ هئزجي ال :الاقو

0 ۳ 2 2 

 ققحتل ؛مميتلا هئزجي ال :هثمث هدنعو «لثملا نمثب الإ هّيطعي نأ ئبأ ولو

 .ةردقلا

 هللاو «ًاعرش 0 ررضلا نأل ؛؟شحافلا نبْعلا ا همزلی الو

 .ملعأ ئلاعت

E FF ا اي 

 .طقسم ررضلا ًاضيأو «بوجولل طقسم يأ (۱)



 باب

 نّيفخلا ىلع حملا
 اذإ ءوضولل بجوم شد لك ني سلب ٌرئاج : نْفخلا ىلع حسا

 .ثدحأ مث «ٍةلماك ةراهط ئلع امه

 نْيفخلا ىلع حملا باب

 ةف يفتسم هيف رابخالاو «(ةّسلاب ٌرئاج :نْیفحلا یلع حنسملا) :لاق

 ."”اعدّتبم ناك :هري مل نم نإ :لیق یتح

 .اروجأم ناك :ةميزعلاب اذيخآ حسمي مل مث «هآر نم نكل
 62 حبو 00 2

 ةراهط ىلع امهسبل اذإ .ءوضولل بجوم ثدح لك نِم) زوجيو

 .(ثدحأ مث «ٍةلماك

 ام ىلع «ةبانجلا نم حسم ال هنأل :ءوضولل بجوم ثّدح :ب هّصخ

 .ئىلاعت هللا ءاش نإ نیبن
 مارس 01 ص 7 5 صر

 « قباس ثدحب هانزوج ولو عام دهع فخلا نأ :۳)رخأتم ثدح :بو

 ١577/1١. ةيارلا بصن يف اهنم ةلمج رظني ()

 80۷/۱ ةيانبلا .ةعامجلاو ةَّلسلا لهأ بهذم نع جرخی يذلا وه :عدتبملا (۲)

 .نيفخلا سبل نع ٌرخأتم دارملاو «ثدحأ مث :يرودقلا لوق يف يأ (۳)

 .ثدحلل ًاعفار ال «مدقلا ىلإ ثدحلا ةيارس نم يأ (4)



 ۳۱ نيّمَخلا ىلع حْسسَملا باب

 . هيلايلو مايأ ةثالث رفاسمللو «ةليلو ًاموي حسمی نأ ميقملل ٌروجيو

 عباصألاب اطوطخ امهرهاظ یلع حسملاو «ثدحلا بیقع : اهژادتباو

 . قاسلا ىلإ عباصألا لّبِف نم أدي

 تقولا جرح مث «ناليسلا ةلاح ٌفخلا ٌتَسبل اذإ ةضاحتسملاك
 فاز ناك : ءاملا ئأر مث سی اذإ وعجل ۳

 تقو لامکلا ًطارتشا دیفی ال :ةلماک ةراهط ىلع امهّسبل اذإ :هلوقو
 هیلجر لسع ول ئتح «اندنع بهذملا وهو ثّدحلا تقو لب ٠ لا

 .حسملا هئزجي :ثدحأ مث رابطا لمكأ من هّيفخ سبلو

 ةراهطلا .لامک یعاریف «مدقلاب ثدحلا لول عنام حلا نأل اذهو
 افا تا ناك :كلذ دنع ةصقان تناك ول تح «عنملا تقو

 مايأ ةثالث رفاسمللو «ةليلو ًاموي حسمي نأ ميقملل ٌروجيو) :لاق

 رفاسملاو «ةليلو ًاموی ميقملا حسمیا :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(اهيلايلو

 ." «اهيلايلو مايأ ةثالث
 ثدحلا ةيارس نام ٌفخلا ّنأل ؛(شدحلا َبْيِقَع :اهؤادتباو) :لاق

 .منملا تقو نم ةدملا ٌربتعُتف «مدقلاب

 عباصألا لبق نم أدبي عباصألاب اطوطخ امهرهاظ ئلع حسملاو) :لاق
 21 ةالصلا هيلع يبنلا نأ هنع هللا يضر ة ةريفملا ثیدحل ؛(قاسلا لإ

 .قباسلا ثّدحلا رهط :ءاملا ةيؤرب هنأل ؛حسمی الف «قباسلا ثدحلل يأ (۲)

 .(۲۷۱) ملسم حیحص (۳)



 نّيقخلا ىلع حسملا باب ۳۹۲

 .دیلا عباصآ نم عباصأ ثالث ٌرادقم : كلذ ضْرفو

 عیاصآ ثالث رد هنم نی ٌريبك قرح هيف فخ یلع حملا زوجي الو

 .زاج : كلذ نم ّلقأ ناك ناف < «لجّرلا عباصأ نم

 ةدحاو ةَحْسَم امهالعأ ىلإ خیام نم امهّدَمو «هّيفخ لع هيدي عضو

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر فخ ىلع حسملا ۳ ىلإ رظنآ ينأكو

 . عباصألاب ًاطوطخ

 ٌفخلا نطاب ىلع زوجي ال یتح «"متح فخلا رهاظ ئلع حسملا مث
 .مرشلا هو ام عيمج هيف یار ET ؛هقاسو هیقعو

 .لّسَّخلا وهو «لصألاب ًارابتعا ؛بابحتسا : عباصألا نم ةءادبلاو

 .(ديلا عباصأ نم عباصأ ثالث ٌرادقم :كلذ ضرفو) :لاق

 ًارابتعا ؛حصأ لوألاو «لْجرلا عباصأ نم :هللا همحر يخْركلا لاقو
 .حسملا ةلآل

 هنم نی "”ريبك قرح هيف فخ لع حنسلا ڙوجي الو) :لاق
 .(زاج :كلذ نم ۳ ناك ناف «لجّرلا عباصآ نم عباصآ "ثالث

 ردق ا

 بصن ۵۵۱(۰) ۱۸۳/۱ هجام نبا ننس ۰۲۷۱/۲ ةبيش یبآ نبال فّصملا (۱)

 .هفعض يف ملكت دقو 4۸۲/۱ ةيانبلا ۰۱۸۰/۱ ةيارلا

 .بجاو يأ (۲)

 .ةيطخلا خسنلا اذكهو ۰4۸/۱ ةيانبلا .ريثك :ءاثلابو «ریبک :ءابلاب ئوري (۳)

 ءاهريكذتو عبصألا ثينأت بسحب حيحص امهالك :تلق .ةثالث :خسش يفو (4)

 .ثّنؤيو ركذُي عبصالاف



 ۳۹۳ نیا ىلع حملا باب

 .لسُفلا هيلع بجو نمل حسملا زوجي الو

 تعو امل هنأل ؛لَق ناو زوجی ال : هللا امهمحر " يعفاشلاو رفز لاقو

 "اي مهلا راق ؛ يقابلا لْسَغ بج و :۳)يدابلا لْسَع

 مهقحليف «ةداع ليلقلا قْرَخلا نع ولخت ال سانلا فافي نأ :انلو

 .جرح الف «ريبكلا نع ولختو «عْرتلا يف جرحلا
 ءاهرغصأ لجرلا عباصأ نم عباصأ ةئالث طرق فشكتي نأ :ریبکلاو

 ماقیف ءاهرثكأ ثالثلاو «عباصألا وه :مَدَقلا يف لصالا نأل ؛حيحصلا وه
 .لكلا ماقم

 .طايتحالل ؛ رغصألا رابتعاو

 .يشملا دنع جرفنی ال ناك اذإ لمانألا لوخدب ربتعم الو

 فخ يف قرخلا عمْجيف قدح ئلع اخ لك يف ٌرادقملا اذه می

 رفسلا عطف عنمي ال :امهدحأ يف قرخلا نأل ؛َنْيَمْخ يف عمجی الو ءرلحاو

 .لكلل لماح هنأل ؛ةقرفتملا ةساجنلا فالخب «رخآلاب

 ةساجنلا ٌريظن :ةروعلا فاشكناو

 .(لسُشلا هيلع ّبَجَو نمل حسملا زوجي الو) :لاق

 47/١. رايخألا ةيافك (۱)

 .قرخلا نم فوشکملا رهاظلا يأ (۲)

 .حسملاو لسْعلا يأ (۳)

 .رادقم :خس يفو (4)



 نّيَقخلا ىلع حملا باب 8

 6 دو 1 و شم 5 35 و Ka 2 ت و 2

 « نيفخلا عز اضيأ هضقنيو ءوضولا ضقني ءيش لك حسملا ضقنيو
 ۰ و مَ ممم ل 9 ۰ مد رب ۵ ۰

 .یلصو .هیلجر لسغو هبفخ عزت : ةدملا تمت اذإو ءةّدملا ضم اذكو
7< ۶ ۳ 

 . ءوضولا ةيقب ادا هيلع سيلو

 ئلص هللا لوسر ناك :لاق هنأ هنع هللا يضر لاسَع نب ناوفص ثيدحل

 ال ءاهيلايلو مايأ ة ةثالث اقام عزت ال نأ ارس انك اذإ انرمأي ملسو هيلع هلل

 "مون وأ ءرطئاغ وأ «لوب نم نكلو «ةبانج نع
 ؛ثّدحلا يفالخب «عزنلا يف جرح الف «ةداع رّركتت ال ةبانجلا نألو

 .ةداع رركتي هنأل

 رمز وفا قو ؛ ءيش لک حسسلا ضد : لاق

 ثيح «مّدقلا ىلإ ثّدحلا ةيارسل ؛("نيقخلا عزت ًاضيأ هضقنيو) :لاق

 ."”عناملا لاز

 .ةدحاو ٍةفيظو يف حسملاو لا نيب عّمجلا رذعتل ؛امهردحأ ٌعْرَن اذكو
 7 ته 2 0

 .انیور امل ؛(ةدملا يضم اذكو) :لاق

 سیلو «ئلصو «هيلجر لّسغو جو عزت :ةدملا تمت اذإو) :لاق

 .(ءوضولا ةيقب ةداعإ هيلع

 هجام نبا ننس .هححصو «(95) يذمرتلا ننس «(۱۲۷) ىئاسنلا ننس )١(

 ۷۲/۱ رابخإلاو فيرعتلا رظنيو ۱۷(۰) ةميزخ نبا حيحص 4۷۸(۰)

 ةيادبو «يرودقلا رصتخم ىف دارفإلاب اذكه وهو « فخلا :خسنلا بلاغ ىفو (۲)
 .امهدحأ عن اذكو :هلوقب ليلق دعب اذه فنصملا عبتأ نكلو ۰۵۷ص يدتبملا Soe 5 « ۰ ۰ ا

 .فخلا وهو (۳)



 ۳۹۵ نقلا ىلع حْسملا باب

 مامت سم : ةلیلو موي مامت لبق رفاسف «میقم وهو حملا أدتبا نمو
 . اهیلایلو مايأ ٍةثالث

 مل ناو هیفخ َعَرَت : ةماقإلا ةدم لمكتسا نإ : رفاسم وهو ماقأ ولو 6 8 ولا عع ا 4 سس 2 5

 قباسلا ثدحلا يري عزنلا دنع هنأل ؛ةدملا يضُم لبق َعَرَت اذإ اذكو
 .امهلسغي مل هنأك «نّيمدقلا ىلإ

 قح يف هب َربتعم ال هنأل ؛قاسلا ىلإ مدقلا جورخب تبث علا مكح

 لا

 .حيحصلا وه مدقلا رثكأب اذكو

 حسم :ٍةليلو موي مامت لبق رفاسف «میقم وهو حملا أدتبا نمو) :لاق

 .ثيدحلا قالطإب ًالَّمَع ؛(اهيلايلو مايأ ةئالث مامت

 .هريخآ هيف ربتعیف «تقولاب ٌقّلعتم مک هنألو

 ئرس دق ثّدحلا دال ؛رفاس مث «ةماقإلل ةدملا َلَمْكَتسا اذإ ام فالخب
 .عفارب سيل فخلاو «مدقلا ئلإ

 نال ؛(هّيَمخ حر :ةماقإلا ةدم لَمْكَتسا نإ :ٌرفاسم وهو ماقأ ولو) :لاق
 ."”هنودب ئقبت ال رفسلا ةصخر

 .ميقم وهو «ةماقإلا ةدم هذه نأل ؛(اهمتأ :لوكتسَي مل ناو)

 .رفسلا نودب يأ (۱)



 ديمخلا ىلع حملا باب ۳۹1

w0 60و دنا 1 و  e 
 ىلع حسملا روحي الو هيلع حسم E قوف قومرجلا سیل نمو

 .نيلعتم و ۳ نْيدَّلِجُم انوکی نأ الإ «هلا همحر ةفينح يبآ دنع نْيبروجلا

 و حصا فخلا قوف قوم رجلا سیل نمو) : لاق

 لدي هل ٠ نوکی ال لدبلا :لوقي هنإف «هللا همحر 6 فاشل ا افالخ

 ."نيقومرجلا ىلع حسم مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ :انلو

 وهو «نّيقاط يذ فځک “اراصف ءأضرغو ًالامعتسا فلل عب هن هنألو

 فشلا نعال هاجرلا نع لدن

 تدحلا نآل 4 تدحا ام دعب قوفرجلا سل اذإ ام فالخب

 .هریغ لإ لوحتي الف «فخلاب

 حلصي ال هل ؛هیلع حسملا زوجي ال :سابرک نم قومرجلا ناك ولو

 .*فخلا ىلإ هنم ُهّلبلا دفنت نأ الإ «لجرلا نع الدب

 الإ لا همحر ةفينح يبأ دنع نيبروجلا ىلع حسملا زوجي الو) : لاق

 ۱۳ ری

 1410۳۱ هیات تل قاس وه نا قابو فلا قون وتلك ا: قؤمرجلا(1)

 757/1١"5. ريبكلا يواحلا (۲)

 دمحأ دنسم «هنع تكسو ۱۵۳(۰) دواد يبأ ننس رظني .نیقوملا :خسُت يفو (۳)
 ۰۸۰/۱ ةياردلا رظنيو ۱۸۹(۰) ةميزخ نبا حيحص ۷)

 .راصف :ةيطخلا خسنلا يفو «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف ةينثتلاب اذكه (:)
 .نيقاط يذ فخک قومرجلاو فخلا راصف :هريدقتو

 .ضيبألا نطقلا نم ظیلغ بو :سایرکلاو .فخلا ىلع حسملاك :هيلع حسملا نوكيف «هقرل (۵)
 .۵۰۰/۱ ةيانبلا .نّيلّعنم :ديدشتلاب :ليقو «نونلا نوكسو «ميملا مضب (1)



 ۳۷ نّيقخلا ىلع حملا باب

 .ءاملا ناف ال نْيَئيِخَت اناك اذإ ٌروجي : الاقو
r aهر 2  

 . نیزافقلاو . عقربلاو .ةوسنلقلاو قماَمعلا ىلع حسملا ٌروجي الو

 0 ۰ 96ص ۳ و و <,

 .ءوضو ريغ ىلع اهدش ناو رثابجلا ىلع حسملا زوجیو

 هيلع يبنلا نأ اا ؛(ءاملا نامش ال نیت اناك اذإ زوجی :الاقو

 ."هييروج ىلع حسم مالسلاو ةالصلا

 قاسلا ىلع كسمتسي نأ وهو «انیخت ناك اذإ هيف یشملا هنكمُي هنألو
 ۱ .فخلا هبشاف يشب طرب نآ ريغ نم

 الإ ف: شیلا ةظاوم كنب لال خلا م ف لاا هل
 ۱ .ثیدحلا لحَم وهو كم ناك اذإ

 .یوتفلا هیلعو ءامهلوق ىلإ عجر هنأ :هنعو
 او عفو یوئشلقلاو ٍ ةماعلا ىلع حسملا زوجي الو) : لاق

 .جرحلا عفدل ةا ءءايشألا هذه عزت يف جرح ال هنأل

 هنأل ؛(ءوضو ريغ یلع اهذش ناو رو راه د زوجيو) :لاق

 ا يضر اي E كلذ لعف مالسلاو ةالصلا هيلع

 دواد يبأ ننس .هححصو «(9194) يذمرتلا ننسو ۵7۲۰(۰) هجام نبا ننس )١(

 هححص :۷4/۱ رابخالاو فیرعتلا يف لاق ۱۸۳۰7(۰) دمحآ دنسم ۱۵4(۰)

 ۰۸۱/۱ ةياردلا رظنیو «هریغ هفعضو «يذمرتلا

 «فیعض وهو ۷9۹۷(۰) يناربطلل ریبکلا مجعملا ۰۲۰۵/۱ ينطقرادلا ننس (۲)

 ۰۸۳/۱ ةياردلا ۷۷/۱ رابخالاو فیرعتلا

 قازرلا دبع فنصم ۰۲۲7/۱ ينطقرادلا ننس 1۵۷(۰) هجام نبا ننس (۳)



 نّيقخلا ىلع حْسَملا باب ۳۹۸

 .حسملا لطبي ال : ءب ريغ نع ةريبجلا تطقَس ناو 0000 هلع ا 18

 .حسملا لطب : ءرب نع تطقَس ناو

 .حسملا عرشب ئلوأ ناکف «فخلا عزت يف جرحلا قوف هيف جرحلا نالو

 .هللا همحر "" نسحلا هرکذ ءاهرثكأ یلع حسملاب یفتکیو

 .تیقوتلاب فیقوتلا مدعل ؛تقوتی الو
 ۵, نك و ۳ ۳ و ۳ هم مر ۳

 رذعلا نأل ؛(حسملا لطبی ال :ءرب ريغ نع ةريبجلا تطقس نإو) :لاق

 .ًايقاب رذعلا ماد ام اهتحت ام لسعلاک اهیلع حسملاو مئاق

 .رذعلا لاوزل ؛ (حسملا لطب :ءرب نع تطَقس نإو) :لاق

 لوصح لبق لصألا ىلع َرَدَق هنأل ؛لّبقتسا :ةالصلا يف ناك ناو
 .ملعأ ئلاعت هللاو «لدبلاب دوصقملا
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 ۷٦/١. رابخالاو فيرعتلا ۰۱۸7/۱ ةيارلا بصن رظني «فعض مهديناسأ يفو 1۲۳(۰)

 .۵۰۹/۱ ةيانبلا .هتالمإ يف دايز نبا يأ ()



 ۳۹۹ ةضاحتسالاو ضیحلا باب

 ةضاحتسالاو ضّیحلا باب
 .ةضاحتسا وهف : كلذ نم مامو ءاهيلايلو مايأ ةثالث : ضیحلا لقأ م 2

 ةضاحتسالاو ضّيحلا باب

 وهف :كلذ نم صمت امو ءاهيلايلو مايأ 2 ةثالث :ضيحلا لقأ) :لاق

 .(ةضاحتسا

 ةثالث :بّيثلاو ٍرْكِبلا ةيراجلل ضيحلا لقآ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 ."""«مايأ ةرشع :هرثکاو ءاهيلايلو مايأ

 ليلو مويب ريدقتلا يف هللا همحر "”يعفاشلا ىلع ةجح وهو

 طسوألاو ۷۰۸(۰) ريبكلا مجعملا ءهقعض نیو ۰۲۱۸/۱ ينطقرادلا ننس (۱)

 ةدع تدرو دقو ۰۸6/۱ ةياردلا ۰۱۹۱/۱ ةيارلا بصن رظنيو «یناربطلل (049)

 مث 2١57/١ ريدقلا حتف يف مامهلا نبا اهفعض نّيِب «ةدع قرط د كلل ثيداحأ

 كلذو «قرطلا ةددعتم « ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع ثيداحأ ةدع هذهف» :لاق
 :اهيف فوقوملاف «يأرلاب كردت ال امم ةيعرشلا تارّدقملاو نسل ىلإ تحملا عرب

 نأ میل نيعباتلاو ةباحصلا نع هيف يور ام ةرثکب فلا نکس لب «عفرلا همكح

 ها ي و سس و سا كلو هين اجا اه ونرعلا

 ًافیعض دحناو لک ناک نإو «ةریثک ةفلتخم قرط هل» : ٦1۱۷/١ ةيانبلا يف لاقو

 «ةحيحص اهقرط ضعب نأ ىلع «دارفنالا دنع ثدحي ال ام عامتجالا دنع ثّدحي نكل

 .راصتخاب ها .«بابلا اذه يف مهنع هللا يضر ةباحصلا نع ةلوقنملا ٌراثآلا كلذ يوقيو

 ٠٤٤/١. رايخألا ةيافك (۲)



 ةضاحتسالاو ضّيحلا باب ۳۷۰

 .ةضاحتسا : اهیلع دئازلاو ءاهيلايلو مايأ ةرشع : هرثكأو

 وهف : ضیحلا مایآ يف ةرالكلاو ةرفصلاو ٍةرّمحلا نم ةأرملا هارت امو

 .صلاخلا ضايبلا یرت ىتح «ضيح
 .مدلا دعب الإ ًاضيح ةردكلا نوكت ال : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 رثكألل ةماقإ ؛ثلاثلا مويلا نم ٌرثكألاو ناموي :هللا همحر فسوي يبأ نعو ۱

 .لکلا ماقم

 .عرشلا ریدقت نع صفت اذه :انلق

 امل ؛(ةضاحتسا :"اهیلع دئازلاو ءاهيلايلو مايأ ةرشع :هرثکأو) :لاق
 و

 .ًاموي رشع ةسمخب ريدقتلا يف هللا همحر "”يعفاشلا یلع ةجح وهو

 .هب هريغ قاحلإ عنمُي عرشلا ٌريدقت نأل ؛ةضاحتسا :صقانلاو ئازلا مث

 :ضيحلا مايأ يف ةردكلاو ٍةرفّصلاو ةرمحلا نم ةأرملا هارت امو) :لاق

 ."”صلاخلا ضایبلا ئرت ئتح «ضيح وهف
 ؛(مدلا دعب الإ ًاضيح ةردكلا نوكت ال :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .يفاصلا نع " رولکلا جورخ رّتخأتل :مِحَّرلا نم ناك ول هنأل

 .ريدقتلا بسحب : تلق .هيلع :خسُ يفو (۱)

 ۰۱68/۱ رایخألا ةيافك (۲)

 .ًاصلاخ :خسُت يفو (۳)

 .ةردکلا :خسُت يفو )٤(



 ۳۷۱ ةضاحتسالاو ضّیحلا باب

 .موصلا اهيلع مرحُيو تالصلا ضئاحلا نع طقس د ضيحلاو

 .دجسملا لخدت الو ءةالصلا يضقت خقت الو .موصلا يضقتو

 ضايبلا ئوس ام َْتَلَعَج اهنع هللا يضر ةشئاع نأ يوز ام :امهلو

 عابس الا فرعي ال انهو "فيض لاخلا

 .اهلفسأ بقث اذإ ةرجلاك ءالّوأ ردكلا جرخیف «سوكُتم مجرلا مفو

 نوكت :ءارقألا تاوذ نم تناك اذإ ةأرملا نأ حیحصلاف :ةرضخلا امأو
 .ءاذغلا داسف لع محو ا

 )تل داف ار مهل وحلا" ع عننا: ريك تلا و
 2 2 و

 .موصلا اهيلع مرحیو «ةالصلا ضئاحلا نع طِقسُي ضيحلاو) :لاق

 .(ةالصلا يضقت الو ءموصلا يضقتو

 هيلع هللا لوسر رلهع ىلع انادحإ تناك :اهنع هللا يضر ةشئاع لوقل

 . ةالصلا يضقت الو مايصلا يضقت :اهيضيح نم تره اذإ مالسلاو ةالصلا لوك

 .موصلا ءاضق يف جرح الو «اهفعاضتل ؛اجرح ةالصلا ءاضق يف نألو

 .(دجسمل | لخدت الو) :لاق

 كلام هجرخأ ««ءاضیبلا ملا یرت تح ىّلصُت ال» :اهنع هللا ىضر تلاق (۱)
 .(۳۲۰) ًاقيلعت يراخبلاو ۱۱۵۹(۰) قازرلا دبع فنصم « (۹۷) اطوملا يف

 .مجرلا يأ (۲)

 .(۳۳۵) ملسم حیحص 0۳۲ ۱) يراخبلا حیحص يف هانعمب (۳)



 ةضاحتسالاو ضّيحلا باب ۳۷۲

 . اهجوز اهي الو .تیبلاب فوطت الو
 سيلا ی - وڅ

 .نارقلا ةءارق ءاسفنلاو بنحلاو ضئاحلل سيلو

 دجسملا لجأ ال ينإف» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ُبُنِجلا اذكو
 ."«بلج الو «ضئاحل

 ىلع لوخدلا هتحابإ يف هللا همحر ""يعفاشلا اع ع هقالطاب وهو
 و و

 .رورملاو روبعلا هجو

 .دجسملا يف :فاوطلا نأل ؛(تیبلاب فوطت الو) :لاق

 .4 ره قع نر الو :یلاعت هلوقل ؛(اهجوز اهییأب الو) :لاق
 ۰۲۲۲ /ةرقبلا

 یلص هلوقل ؛(۳ نآرقلا ةءارق ءاسّمّتلاو بثجلاو ضئاحلل سیلو) :لاق

 آرت نمد بجا لو ؛ضتاحلا أرقت ال» :ملسو هیلع

 اا فاش هیتر كلا لع هک نحو

 ةميزخ نبا حیحص «(140) هجام نبا ننس ۲۳۲(۰) دواد يبأ ننس )١(

 .ناطقلا نبا هّسح :۲۰۳/۱ جاتحملا ةفحت يف نقلملا نبا لاق ۰۱۳۲۷)

 ۰۱۰۹/۱ جاتحملا ينغم ۰۱۵۵ /۱ رايخألا ةيافك (۲)

 .۵۳۸/۱ ةيانبلا .ءانثلاو رکذلا دصق نود «ةءارقلا دصق ىلع (۳)

 )٤( ينطقرادلا ننس «(0405) هجام نبا ننس « (۱۳۱) يذمرتلا ننس ۰۱۱۷/۱

 رینملا ردبلا رظنیو ۱ ةياردلا يف امك ءةحصلا هرهاظو ۵/ ۸٩.مالک هیفف

 كلذ زاوج يف : ۲۲ ص نيقلتلا يف لاق «ضئاحلل نآرقلا ةءارق زاوج يف يأ (0)

 .۳۲/۱ ليلكإلا رهاوج رظني .زاوجلا هرصتخم يف ليلخ ٌدمَّتعمو ها .ناتياور



 ۳۷۳ ةضاحتسالاو ضْیحلا باب

 2 ا 5 3 نم م

 نم ةروس هيف مهرد ذخأ الو .هفالغب الإ بفحصملا سم مهل سیلو

 . هترصب الإ نآرقلا

 .هفالغب الإ فحصملا سیال ثدحملا اذكو

 همحر يواحطلا ىلع ةجح نوكيف «ةيآلا نود ام لوانتي هقالطإب وهو
 ."”هتحابإ يف هللا

 وی مهرد ذخأ الو .هیالغب الإ فحصملا سَم مهل سیلو) :لاق
 .هترصب الإ " نآرقلا نم

 .(ةفالخب الإ فصلا سیال تدخملا اذكر

 ."”رهاط الإ نآرقلا سمي ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 سما مكح يف نايوتسيف «دیلا ًالَح ةبانجلاو ثدحلا مث

 .“ةءارقلا مكح يف ناقرتفيف .ثدحلا نود ملا ِتّلَح ةبانجلاو

 «زرشملا دلجلاك «هب لصتم وه ام نود «هنع ًايفاجتم نوكي ام :هفالغو
 .حیحصلا وه

 .ةيآلا نود ام ةءارق هتحابإ يأ (۱)

 ۰۵4۰/۱ ةيانبلا .ءزجلا ةداراو لكلا ٍرْكِذ يبق نم «ةيآلا :ةروسلاب دارآ (۲)

 نابح نبا هححصو ۰ (۱۳۲۸) قازرلا دبع فنصم ۱۹۹/۱(۰ أطوملا (۳)

 يف يناربطلا هاور :۲۷/۱ دئاوزلا عمجم يف لاق ۰۸۷/۱ يقهييلا ننس :(5059)

 ۰۱۷/۶ ۰۱۳۱/۱ ریبحلا صیخلتلا رظنیو نوقوئوم هلاجرو ۱۳۲۱۷(۰) ریبکلا

 .ثرلحملل مفلاب ةءارقلا تزاج اذلو (6)



 ةضاحتسالاو ضّیحلا باب ۳۷

 . حیحصلا وهو «مکلاب هسم ه دو 9 ودر مار
i 1 520006سیم و ۶ ت ر  )> 

 . لسّتْغَت یتح اهؤطو لحي مل : مايأ ةرشع نم لقأل ضيحل | مد عطقنا اذإو

 2 لع رقت نأ راقب یالصلا تقو ئندأ اهبلع ئضمو لی مل ولو

 .اهؤطو لح : ةميرحتلاو لاستغالا

 هل بات هنأل ؛(حیحصلا وهو ۳" مکلاب هم هرکیو) :لاق

 هيف نأل ؛کلاب اهم يف صخري ثیح ءاهلهأل ةعيرشلا بک فالخب
 ور

 ٍظْفِح عييضت :عْنملا يف نأل ؛نایبصلا ىلإ مفحصملا عفدب ساب الو
 .حيحصلا وه اذهو «مهب اجرح :ريهطتلاب رمألا يفو نآرقلا

 ًاهوطو لح مل :مايأ ةرشع نم لقال ضیحلا مد عطقنا اذإو) :لاق
 ؛لاستغالا نم دب الف یرخآ عطقتیو «ةرات رد مدلا نال ؛(لستغت یتح

 .عاطقنالا بناج حجرتیل

 َروَقَت نأ ردقب قالصلا رتفو یندآ اهیلع یضمو لستعت مل ولو) :لاق

 يف ًانْيَد تراص ةالصلا ّنأل ؛(اهؤطو لح :ةميرحتلاو لاستغالا ئلع
 و سو

 امكح ترهطف ءاهتمذ

 .ساملا بوث مکب يأ (۱)

 ريدقلا حتف .ةوركم :ةراهط الب ةعيرشلا بتك سَم نأ ىلإ ةراشإ اذه يفو (۲)
 يقارملا ىلع يواطحطلا كلذ يف فالخلا لقن نكل ۰1۵/۱ نيلوأ ةياده ۱

 قصالخلا نع ًالقن ۲۱۲/۱ قئارلا رحبلاو ۰۲4۱/۱ ةرينلا ةرهوجلا نع ١١5 ص
 .امهدنع هركيو «ةفينح يبأ مامإلا دنع حصألا هنأو «ةهارك نودب كلذ ٌراوج اولقن



 ۳۷۵ ةضاحتسالاو ضّیحلا باب

 يضمت تح اهْبَرَقَي مل : ثالثلا قوف اهتداع نود مدلا عّطقنا ناك ولو

 . لفل لبق اهؤطو لَح : مايأ ةرشعل ٌمدلا عطقنا ناو «ْتَلَسَتْغا نإو اهداع

 .يلاوتملا مدلاک وهف : ضيحلا ةدم يف نّيمدلا نيب َلّلخت اذإ طلا

 ىتح اهبرقی مل :ثالثلا قوف اهتداع نود ٌمدلا مطقنا ناك ولو) :لاق

 ناكف «بلاغ :ةداعلا يف َدْوَعلا نأل ؛(تّلسَتغا نإو اهئداع يضمت

 .بانتجالا يف : طايتحالا

 نال ؛(لئشلا لبق اهؤطو ج : مايأ ةرشعل مدلا عطقنا نإو) :لاق

 يهنلل ؛لاستغالا لبق بحتسِب ال هنأ الإ «ةرشعلا ىلع هل دیزم ال ضیحلا

 ." دیدشتلاب ةءارقلا يف

 .(يلاوتملا مدلاك وهف :ضيحلا ةدم يف نيمدلا نيب لخت اذإ ُرهّطلاو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ نع تاياورلا ئدحإ اذه :هنع هللا يضر لاق

 عامجالاب ءطرشب سيل :ضيحلا ةدم مدلا باعیتسا نأ :ههجوو

 .ةاكزلا باب يف باصنلاك هرخآو هلو ربتعیف

 وه لیقو «هللا همحر ةفينح يبأ نع ةياور وهو هللا همحر فسوی يل نعو

 ف ال ءامزی ردع تسمه نم اقا ناك[ذإ لغتلا ريطلا نأ : ۳ هلاوفا رخ

 ءاطلا دیدشتب تئرق دقف :۲۲۲/:رقبلا . هلی ىح :یلاعت هلوق ىف يأ (۱)
 1 1 ر

 .نرهطب :ءاهلاو

 .هللا همحر ةفينح یبآ يأ (۲)

 .نیمدلا نيب يأ )۳(



 ةضاحتسالاو ضّيحلا باب ۳۷۹

 7 ِء 7 2 2 ۱
 .هرثکال ةياغ الو ءاموي رشع ةسمخ : رهطلا لقأو

 .ءطولا الو موصل الو قالصلا عنمي ال ‹مئادلا فاعرلاک : ةضاحتسالا مدو

 اذهب ذخالاو «مدلا ةلزنمب نوكيف ثساف ره هنأل ؛يلاوتملا مدلاک هّلك وهو
 .۳«ضیحلا باتک» يف فرعي همامتو ءرسيأ لوقلا

 .(اموي رشع ةسمخ :رْهطلا لقأو) :لاق

 .افيقوت الإ فرعی ال هنأو ۰" ءاطعو "”يعخنلا میهاربا نع لقت اذكه

 رانی الف .نیتتسو ٍقنس لإ می هال ؛(هرثكأل ةياغ الو) :لاق
 كلذ فّرعیو «ةداعلا بصل ىلإ حیتحاف «مدلا اهب ٌرمتسا اذإ الإ (ریدقتب
 .*«ضیحلا باتک» يف

 الو «ةالصلا نمی ال «مئادلا یفاعرلاک : ةضاحتسالا مدو) :لاق

 ناو يّلصو يئضوت» :مالسلاو ةالصلا هیلع هلو ؛(ءطولا الو موصلا

 .044/۱ ةيانبلا .القتسم ًاباتك هيف فص دقف «هللا همحر دمحم مامالل يأ (۱)

 نم «قارعلا هیقف مهئاهقفو نیعباتلا ةمئأ رابک نم «يعخنلا ديزي نب ميهاربإ (۲)
 ۰۷۳/۱ ظافحلا ةركذت .ه٦۹ت تفوکلا لهأ

 مهثدحمو ةكم لهأ يتفم ناوفص نب ملسأ نب ءاطع :حابر يبأ نبا وه (۳)

 48/١. ظافحلا ةركذت «ه5١١ت نیعباتلا ءاهقف ةَّلجأ نم

 .كلذ ىلع صنت مالک اهيف ةعوفرم ثيداحأب هريغو ۰۵۵۱/۱ ةيانبلا يف لدتساو

 .ليلق لبق هركذ مدقت دقو «هللا همحر دمحم مامإلل )٤(

 رظني .مايأ ةرشع نم رثكأ وأ ۳ مدلا نم ةأرملا هارت ام وهو (0)

 .ةیادهلا نود «ةيادبلا يف تبثم ثم فيرعتلا اذهف ۰1۰ ص يدتبملا ةيادب



 VY ةضاحتسالاو ضييحلا باب

 مايأ ىلإ تدر : اهكود ةفورعم ةداع اهلو «مايأ ةرشع ىلع مدلا داز ولو

 .ةضاحتسا : داز يذلاو ءاهتداع
 2 و ىف“ اهي 2 ۳ 5

 ءرهش لك نم مايأ ةرشع اهضيحف : ةضاحتسم غولبلا عم تأدتبا ناو

 . ةضاحتسا يقابلاو

 ا ىلع مدلا

 .عامجالا ةجيتنب ءطولاو موصلا مكح تب :ةالصلا مكح فرع اذإو

 تور اهو فوم داغ الو ءمايأ ةرشع ىلع مدلا داز ولو) :لاق
 .(ةضاحتسا :داز يذلاو ءاهتداع مايأ ىلإ

 ."”«اهئارقأ مايأ ةالصلا عَن ةضاحتسملا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 .هب راف ةرشعلا ىلع داز ام سناجي :ةداعلا ىلع دئازلا نالو

 لك نم مايأ ةرشع اهّضْيَحَف :ةضاحتسُم غولبلا عم تأدتبا نإو) :لاق
 .(ةضاحتسا يقابلاو ءرهش

 .ملعأ ئلاعت هللاو لامتحالاو كشلاب هنع جرخی الف ءًاضيح هانفرع انأل
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 )١( هجام نبا ظفل اذهو (۳۰7) يراخبلا حيحص يف ثيدحلا لصأ )575(«

 دقو 1۲/1 دمحأ دنسم ۱ يقهيبلا ننس ۰۲۱۳/۱ يتطقرادلا ننس يف وهو

 ةيارلا بصن رظنی ةدع دهاوش هلو «يقنلا رهوجلا يف ينامكرتلا نبا ثیدحلا ئّوق

  ۱ریبحلا صیخلتلا ۰۸۸/۱ رجح نبال ةياردلا ۰۱۲۷/۱

 (۲۸۱) دواد يبأ ننس ۳۰7(۰) يراخبلا حیحص :اهل رظنی ةدع ظافلآ هل (۷)
 ۰۲۰۱/۱ ةيارلا بصن رظنیو (1۲۵) هجام نبا ننس ((۱۲۵) يذمرتلا ننس



 لصف ۳۷۸

 اف
 يذلا حرجلاو مت «مئادلا فاعرلاو «لوبلا سلس هب نمو تةضاحتسملاو

 ام تقولا يف ء 0 كلذب نوُلصُيف «قالص لک تقول نوؤضوتي :أقرَي ال

 . لفاونلاو ضئارفلا نم اوؤاش

 ی

 لصف

 ةضاحتسالا يف

 حرجلاو «مئادلا فاعرلاو «لوبلا سس ب مو ةضاستتملاو):1لاق
 يف ءوضولا كلذب ولف قالص لک تقول نووضوتی :ًاقری ال يذلا

 .(لفاونلاو ضئارفلا نم اوژاش ام تقولا

 ؛ ةبوتكم ٍةالص لكل ةضاحتسملا اضوتت : :هللا همحر ؟"یعفاشلا لاقو

 .)«ةالص لكل ًاضوتت ةضاحتسملا» :مالسلاو ةالصلا هیلع هلوقل
4 

 .اهنم غافل دعب ىق الف «ةبوتكملا ءادأ ةرورض اهتراهط َرابتعا نألو

 ."2«ةالص لک تقول ًاضوتت : ةضاحتسملا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :انلو

 لكل أضوتت اهنكلو ءانبهذم لثم «ةالص لك تقول ةيعفاشلا دنع أضوتت )١(

 ۰۱۱۱/۱ جاتحملا ينغم رظني .تءاش ام هب يلصتف اندنع امأ مهدنع ةبوتكم

 « حيحص نسح :لاقو ۱۲۵(۰) يذمرتلا ننس 57(2؟0) هجام نبا ننس )۲(

 .۸4/۱ ةياردلا رظنيو (KOT نابح نبأ حيحص

 ءاذكه هدجأ مل :۸۹/۱ ةياردلا يفو ءًادج بيرغ :۲۰6/۱ ةيارلا بصن يف لاق (۳)
 رو 8 5

 نم ةطب نبا هاورو ۰۱۰ص راثآلا باتك يف دمحم هقلع :۳۹۹ص يعملألا ةينم يف لاقو



 ۳۷۹ ةضاحتسالا يف

 .یرخآ ةالصل ءوضولا اوفلأتساو .مهژوضو لطب : تقولا م جرخ اذإو

 كن :لاقی «تقولل ٌراعتسُت ماللا نأل ؛"لوألاب ٌدارملا وه اذهو
 .اهتقول يآ «رهظلا ةالصل

 .هیلع مُکحلا رادیف اریسیت ؛ءادالا ٌماَقَم ميقأ تقولا نالو

 ةالصل ءوضولا اوفنأتساو .مهژوضو لطب :تقولا جرح اذإو) :لاق
 .هللا مهمحر ةثالثلا انئاملع دنع اذهو «(یرخآ

 امناو هرلنس ىلع هل فقآ مل :۸1/۱ رابخالاو فیرعتلا يفو «ها .شحج تنب ةنمح ثیدح

 :شیبح يبأ تنب ةمطاف ثیدح (ظافل) قرط ضعب يفو :۲۲۵/۱ ينغملا يف ةمادق نبا لاق

 اهرمآف ...شحج تنب ةنمح ىلإ هدانساپ هننس يف يربكعلا ةطب نبا یورو ««ةالص لك تقولا

 .۱۲۵/۱ يقرخلا حرش يف يشكرزلا هرکذ «ةالص لک تقول ًاضوتت نأ ملسو هيلع هللا یلص

 :اذكه هاور هللا همحر ةفينح ابأ مامإلا نأ :دازو ۰۵17/۱ ةيانبلا يف هلثمو

 .ها .طوسبملا يف يسخرسلا هركذ «ةالص لك تقول ًاضوتت ةضاحتسملا

 وبأ ئور :يواحطلا رصتخم حرش يفو :۱۵۹/۱ ريدقلا حتف يف مامهلا نبا لاقو

 هيلع هللا یلص يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ةفينح

 يف دمحم هركذ «ةالص تقو لكل يئضوتو :شيبح يبأ تنب ةمطافل لاق ملسو

 ها .الضعم لصألا

 ۰1۷9/۱ صاصجلل يواحطلا رصتخم حرش يف اذكه صنلا دجأ مل :تلق

 هدجأ مل ًاضيأو ةالص لكل :امنإو «هدجأ ملف دکاتلل باتكلا يّتطوطخم تاو

 .لاحلاب ملعأ هللاو «يباجيبسإلل يواحطلا رصتخم حرش يف

 یلص يبنلا نع هدانسإب ةفينح وبأ .ئور :۸/۱ عئانصلا عئادب يف يناساكلا لاقو

 .ةالص لك تقول ًاضوتت ةضاحتسملا :لاق هنأ ملسو هيلع هللا

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلا هب لدتسا يذلا ثيدحلا يأ (۱)



 ةضاحتسالا يف ۳۸۰

 - ۰2 ۰ 5 0 03 ۶ دی + ۸

 . رهظلا تقو بهذي یتح مهآزجآ : سمشلا علطت نيح اووضوت ناف

 :تقولا لخد اذإ اوفنأتسا : هللا همحر رفز لاقو

 تقو بهذي ئتح مهأزجأ :سمشلا مت نيح اووضوت ناف) :لاق
 .(رهظلا

 .هللا امهمحر رامحمو ةفينح يبأ دنع اذهو

 وطنا تقو لخدُی یتح مهآزجا هللا امهمحر رفزو فسوی وبآ لاقو

 :"هدنع يأ «تقولا جورخب ضقتتت روذعملا ةراهط نأ :()هلصاحو

 .هللا امهمحر دمحمو ةفيتح يبأ دنع :قباسلا شدا

 .هللا همحر رفز دنع :هلوخدبو

 .هللا همحر فسوي يبأ دنع :ناك امهيأبو

 وأ ءانركذ امك «لاوزلا لبق ًاضوت نّميف الإ رهظت ال فالتخالا ةدئافو

 .سمشلا عولط لبق
 الو ءءادألا ىلإ ةجاحلل :يفانملا عم ةراهطلا َرابتعا نأ :هللا همحر َرفزل

 بت الف «وتقولا لبق ةجاح
 بتن الف «تقولا ىلع ةروصقم ةجاحلا نأ :هللا همحر فسوي يبألو

 .هدعب الو هلبق

 .فالتخالا لصاح يأ ()

 .۵۷۲/۱ ةيانبلا .جورخلا دنع يأ (۲)



 ٠ه 69 هع. هاه ا. هاه هاه واو هاه ده و هاه و وه و واه هاو او و وله هوه وه هو هه ¢ 4 هاه

 امك ءادألا نم َنكمتيل ؛تقولا ىلع ةراهطلا ميدقت نم دب ال هنأ :امهلو
 ثدحلا ٌرابتعا َرَهظَف «ةجاحلا لاوز ليلد تقولا جورخو «تقولا َلَخَد

 ةالصل ٌروذعملا اضوت ول یتح .ةضورفملا تقو :تقولاب دارملاو
 ٍةالص ةلزنمب اهنأل ؛حيحصلا وه "امهدنع هب رهظلا يلصي نأ هل :ديعلا

 ةا

 هل سيل :امهدنعف :رصعلل هيف ئرخأو «هتفو يف رهظلل ةرم أضوت ولو

 .ةضورفملا تقو جورخب هضاقتنال ؛ هب رصعلا يلصي نأ

 دلا الإ ةالص تقو اهيلع يضمي ال يتلا :يه ةضاحتسملاو :لاق

 .هيف دجوي هب تیلتبا يذلا

 قالطتسا هب نّمو «هانرکذ نم وهو .اهانعم يف وه نم لک كلذكو
 «لکلا مَن يهو «ققحتت اذهب ةرورضلا ْنال ؛ "میر تالفنا وأ «"”نطبلا
 .ملعأ یلاعت هللاو

 و ¥ ¥ د

 ۵۷7/۱ ةيانبلا .لاهسإ هب نم يأ (۲)

 ةو تلك ءيشلا جورخ يأ )۳



 ساقتا يف لصف ۳۸۲

۲ ۰ 0 

 م هيمو

 : لولا جورخ لبق اهتدالو لاح ۳ «ءادتبا 07 هارت يذلا مدلاو

 .ةتضاحتْسا

 سافتلا يف لصف

 نم ذوخام هنأل ؛(ةدالولا بی جراخلا مدلا وه ُساَفّتلاو) :لاق

 .مدلا ینعمب وأ «دلولا ئنعمب سمن جورخ نی وأ مدلاب محرلا سفتت

 جورخ لبق اهتدالو لاح وأ «ءادتبا لماحلا هارت يذلا مدل و) :لاق

 .ًادتمم ناك 07 (ةضاحتسا : دلولا

 نم ًاعیمج اشا « سافنلاب ًارابتعا ؛ضْيَح :هللا همحر ۲" يعفاشلا لاقو
 .محرل

 :هحاتفنا دعب سافتلاو ۳ !ةداعلا اذک یر مف و لسني دی :لبحلاب نأ : انلو

 يبأ نع ئوري اميف ءدنولا ضعي ورخ دعب ًاسافن ناك اذهلو «دلولا جورخب
 .هب سفتتیف محرلا هب حِتفني هنأل ؛ هللا امهمحر دمحمو ةفينح

 افن هب ةارملا ریصت نرخ دلو :هقلخ ضعب نابتسا ئذلا طقسلاو
 .هب يضقنت ةّدعلا اذكو «هب رو ّمَأ هما ریصتو

 و

 )١( جاتحملا ينغم ١/١١8.

 ) )۲ةيانبلا .كلذب ترج هللا ةداع يأ ۵۷۹/۱.



 YAY سال يف لصف

 : هيلع دئازلاو ءًاموي نوعبرأ :هرثکاو «هل َّدَح ال : سافنلا لقأو

 اتا

 ةداع اهلو «كلذ َّلْبَق ْتَدَلَو ةأرملا تناكو «َنيعبرألا مدل رواج نإف
Reهَ  oاهتداع مايأ ىلإ تدر : سافنلا يف ةفورعم  . 

 (جورخلا ىلع ٌمَّلَع :ددلولا متال ؛(هل لح ال :سافتلا لقأو) :لاق
 . ̂ ضيحلا فالخب «هيلع ًاملع ليج " دادتما نع "”ئنغأف ءمِحرلا نم

 .(ةضاحتسا :هیلع دئازلاو موی نوعبرآ :هرثکاو) :لاق

 تّقو مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ اهنع هللا يضر مل م يدل
 .””موي نيعبرأ ءاَسفْلل

 .نيتسلا رابتعا يف هللا همحر "يعفاشلا ىلع ةَ وهو

 اهلو «كلذ لبق 2 ةأرملا تناكو «نيعبرألا مدلا رواج ركل :لاق

 .ضيحلا يف امل ام ؛(اهتداع مايأ ئلإ تر : سافنلا يف ةفورعم داع

 .مدلا جورخ يأ (۱)

 .همدقت ینغآ يأ (۲)

 .0۸۳/۱ ةيانبلا .هّبثأ ام باوصلاو .ام دادتما :خسُن يفو .مد دادتما دنع يأ (۳)

 .محرلا نم نون حصل ؛ مايأ ةثالث مدلا دادتما هيف طرتشا هنإف (4)

 ننس ۳۱۵(۰) دواد يبآ ننس «بیرغ تی :لاقو ۱۳۹(۰) يذمرتلا ننس (0)

 هدهاوشو هقرطل رظنیو ۲ عومجملا يف يوونلا هنسحو «(16۸) هجام نبا

 ۰۱۷۱/۱ ريبحلا صيخلتلا ۰۲6/۱ ةيارلا بصن

 ١١9/١. جاتحملا ينغم (5)



 ساَقتلا يف لصف ۳۸

 .ًاموي نوعبرآ اهسافتف : ةداع اهل نكت مل ناو

 يبآ دنع لوألا دلولا نم اهسافنف : رلحاو نطب يف نّْيَدلو ْتَدَلَو ناف

 .ًاموي نوعبرأ نْيدلولا نيب ناك ناو « هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح

 .ريخألا دلولا نم : هللا همحر دمحم لاقو

 . عامجإلاب ءريخألا ٍدلولاب ةدعلا يضقنتو

 نکمآ هنأل ؛(ًاموي نوعبرآ ""اهّساتف :ةداع اهل نكت مل نإو) :لاق
 ا

 دنع لوألا ردلولا نم اهسافنف :دحاو نطب يف نْيدلو ْتَدَّلَو نإف) : لاق

 ا ا هن ناك ا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ

 ا خر ف لوق شوم ولولا نم ا هر مح ناقز

 ی ال اما ا ابف فت اف لوألا عضو دعب لیاح اهنأل

 .(عامجالاب «ريخألا دلولاب ةدعلا يضقنت) اذهل (و) :لاق
 ءانركذ ام ىلع مرام وادسنال ٌضيحت ال امن لماحلا نآ :امهلو

 .ًاسافن ناکف مدلاب سفنتو «لوألا جورخب حتفنا دقو

 یلاعت هللاو «عیمجلا لوانتیف ءاهيلإ فاضم ٍلْمَح عضوب ْتقّلعت ةدعلاو

 .ملعا
 د FF د

 .اهسافن ءادتباف :خسُت يفو (۱)



 ۳۸ اهريهطتو ساجنألا باب

 باب

 اهریهطتو ساجنألا

 . هیلع يلصب يذلا ناکملاو «هبوئو «يلصملا ندب نم ٌبجاو ةساجنلا ریهطت

 ی هب اهُتلازإ نمی رهاط عئام لکبو ءءاملاب اهریهطت روجیو

 اهریهطتو ساجنألا باب

 يذلا ناكملاو «هبوئو «يلصملا ندب نم بجاو ةساجنلا ریهطت) :لاق
 .؟/رثدملا .4ٌرْهطَم كاتو :ئلاعت هلوقل ؛(هیلع يلصي

 الو «ءاملاب هیلسغا مث «هّیصرقا مث «هيتحا :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 ا ارضی

 ؛ناکملاو ندبلا ىف بجو :بوثلا ىف انرکذ امب ریهطتلا بجو اذإو

 .لکلا لمشی ةالصلا ةلاح ىف لامعتسالا نأل

 هب اهُتلازإ کمی رهاط مئام لکبو «ءاملاب اهریهطت ٌروجيو) :لاق

 صن يف وهو «ةمیدقلا ةيادهلا تاعبط يف "تبثم :هرثآ رضي الو :هلوق (۱)
 .فیرشلا يوبنلا ثیدحلا

 :لاقو ((۱۳۸) يذمرتلا ننسو «(۳۹۲) دواد يبأ ننس يف ةبراقتم ظافلأب (۲)

 «بیرق ظفلب نیحیحصلا يف ثیدحلا لصأو ۲۹۳(۰) يئاسنلا ننسو «حیحص نسح

 ۰۲۰۷/۱ ةيارلا بصن رظنی



 اهريهطتو ساجنألا باب ۳۸

 . رصعنا رصع اذإ امم كلذ وحنو ءءالقابلا ءامو «درولا ءامو لّخلاک

 ينملاو مدلاو ةرذعلاو ثزورلاک مرج ا حلا تباصأ اذإو

 «(رصعنا رضع اذإ امم كلذ وحنو «ءآلقابلا ءامو ءدرولا ءامو «لَخلاك
 ل امهدحر فسوي ياو في يب دنع اذهو

 هنأل ؛ءاملاب الإ زوجي ال :هللا مهمحر "”يعفاشلاو رفزو دمحم لاقو

 َكرُي سایقلا اذه نآ الإ ءةراهطلا دیفی ال :سجّاو «ةاقالملا لوأب جنتی
 ۲ ۲ iS 1 ي

 :ةساجنلاو ءٍقلازإلاو علقلا هلع ی علاق حئ ءاملا نأ :امهلو
 ٌاوهاط رقیب :ةساجنلا ءازجآ تهتنا اذاف ةرواجملل

 و

 يبأ لوق وهو «ندبلاو بوثلا نيب ””قرفي ال ۳
 .هللا همحر فسوي ىبأ نع نيتياورلا یدحاو «هللا همحر ةفينح

 .ءاملا ريغب ندبلا يف زوجي ملف ءامهنيب قرف هنأ : هنعو

 مدلاو ةرذعلاو وراك رج اهل ةساجن فخللا تباصأ اذإو) :لاق

 ناسا اذهو دات ضرألاب هكلدف «تفجف «ينملاو

 باتكلا» باوجو

 )١( رايخألا ةيافك ۰۱۸/۱

 .يرودقلا رصتخم يأ (۲)

 .قرفي ال :اذكه خست يف تطبضو (۳)

 .۵۹۷/۱ ةيانبلا .هللا همحر فسوي يبأ نع يأ (4)



 YAY اهريهطتو ساجنألا باب

 . ةصاخ ينملا يف الإ زوجي ال : هللا همحر دمحم لاقو

 .هلسغي ئتح ٌروجي ال : بطرلا يفو
 .هلسغي یتح هزُجی مل : سیف «لوب ُهَباَصأ ناف 2 2 3 2 2 و أ ۰

 ينملا يف الإ) «سایقلا وهو (زوجی ال :هللا همحر دمحم لاقو)
 فالخب «كدلاو ٌفامجلا هليزُي ال ٌفخلا ىف لعنادتملا نأل ؛(ةصاخ
 .هرکذن ام ىلع ینملا

 هام وس ۶ 5 4 5

 امهحسمیلف :ىذأ امهب ناك نإف» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :امهلو

 ."”هروُهَط امهل ضرألا ناف «ضرألاب
 هبذَجِی من «ليلق الا ةساجنلا ءازجأ هّلخادتت ال هتبالصل َدلجلا نالو 54 4 ی و رم 24 4

 .هب.ماق ام لاز :لاز اذإف فج اذإ مرحلا

 ضرالاب حسملا نأل «(هلسغي یتح زوجي ال :بطرلا يفو) :لاق
 ت

 .هرهطي الو «هرثكي

 و م رو 55 ۳2

 مهمحر انخیاشم هیلعو «یوری ام قالطاو «یولبلا مومعل ؛رهطی :ةساجنلا

 .یلاعت هللا

 .(هلسفی یتح هزجپ مل :سییف «لوب هَباصأ نإف) :لاق

 نابح نبا حیحص ۰6۳۸۲ ۰۵۰) دواد يبأ ننس يف ةبراقتم ظافلأب (۱)

 ٩4/۱ رابخالاو فیرعتلا يف لقنو ۵۹۱(۰) مکاحلل كردتسملا ۰۱۶۱۳ ۰۲۱۸۰)

 .حیحص هدانسإ نأ 40/١( عومجملا يف) يوونلا نع



 اهريهطتو ساجنألا باب ۳۸۸

 .ٌسِی ناو لسقلا الإ هيف ؛یزجی ال بوثلاو
 : بوثلا یلع فج اذإف ءًابطَر ناك نإ هّلْسَغ بجي سجت : ينملاو

 . كّرفلا هيف أزجأ

 الو «هیف بّرشتت ءازجألا نأل ؛رمخلاك ءهل مرج ال ام لك اذكو

 اه تاج

 .هل مرج :دامّرلاو مرا نم هب لصتی ام : لیقو
 بوثلا نأل ؛(سیی ناو لسعلا الا هيف ؛یزجی ال بوثلاو) :لاق

 .لسَعلا الإ اهُجِرْخُي الف «ةساجنلا ءازجأ نم ٌريثك هّلخادتي : هِلْخْلَحتل

 ىلع فج اذإف ابطر ناك نإ هلن بجي «ٌسجَت :ینملاو) :لاق
 اتا

 ناك نإ هیلسغاف» :اهنع هللا يضر ةشئاعل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 .۳«اسبای ناك نإ هیکرفاو «ًابطر

 فرعي ال هنأ يزوجلا نبا نع لقنو «بيرغ :۲۰۹/۱ ةيارلا بصن يف لاق (۱)

 ةياردلا يف لاقو ءاهنع هللا يضر ةشئاع مالك نم هوحن يور امنإو «قايسلا اذهب

 ؛كلذ لعفت تناك اهنأ ۳۳/۱ ريبحلا صيخلتلا يفو «ةقايسلا هذهب هدجأ مل ۱

 ينإو ينتيأر دقل» :تلاق اهنع هللا يضر اهنع ۰ ) هحيحص يف ملسم جرخأ دقو

 ةياور يف تدازو ««يرفظب E ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر بوث نم هكحأل

 1۰۳/۱ ةيانبلا رظنيو ««هيف يلصيف» :(۲۸۸) ملسمل ئرخأ

 :تلاق اهنع هللا يضر اهنع (۲۳۱) هحيحص يف يراخبلا ئور دقف ءهلْسَغ نع امأو

 .«ةالصلا ئلإ جرخي مث «ملسو هيلع هللا ئاص هللا لوسر بوث نم هّلسغأ تنك»



 ۳۸۹ اهریهطتو ساجنألا باب

 .امهحْسَمب یفثکا : فیسلا وأ «ةاريلا تباصأ اذإ ةساجنلاو

 تزاج : اهرثآ بدو .سمشلاب تفحف «ةساجن ضرألا تباصأ ناو
 . اهناکم ىلع ةالصلا

 .رهاط ينملا :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .هانيور ام هيلع ةّجحلاو

 اهنم ٌركذو "سمح نم بوثلا لسفی امن :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو
 .ينملا

 نأل ؛كُرّملاب ُرُهِطَي :هللا مهمحر ""انخیاشم لاق :ْندبلا باصأ ولو
 .دشأ هيف ئولبلا

 ندبلا ةرارح ناب ؛ لْسَغلا الإ رهط ال هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 .هکرف كمي ال ندبلاو رجلا ' ىلإ دوعی الف داخ

 ؛(امهحسمب يفتكا :فيسلا وأ ةآرملا تباصأ اذإ ةساجنلاو) :لاق

 .حسملاب لوزي :هرهاظ ىلع امو «ةساجنلا هلخادتت ال هنأل

 اهنا یدو: ةا تجف «هلاخت ضرالا تباصا ناو) لاق

 .(اهناکم ىلع ةالصلا تزاج

 ۰۱۲/۱ رایخألا ةيافك (۱)

 ةفيعض وهو «دامح نب تبا ريغ هوري مل :لاقو ۰۱۲۷/۱ ينطقرادلا ننس (۲)

 ۰۹۲/۱ ةياردلا يف امك ءهفًّعضو «يدع نبا هجرخأو ۱۳۹۷(۰) رازبلا دنسم ها .ادج

 ۱ .۳۲/۱ ریبحلا صیخلتلا ۰۲۱۰/۱ ةيارلا بصن رظنیو

 ۰1۰۸/۱ ةيانبلا .دنقرمسو یراخب خیاشم مهب دارآ (۳)



 اهريهطتو ساجنألا باب ۳۹۰

 . هب ممیتلا زوجي ال و
 لوبلاو مدلاک تظلغملا ةساجنلا نم هود امو مهردلا ٌردَقو

 مل : داز نإو «هعم ةالصلا تزاج : رامحلا لوبو ؛جاجدلا ءرخو مخلاو

 ۹ و

 و و ۳۹ ۲

 .لیزملا ردجوی مل هنأل ؛ژوجت ال :هللا امهمحر ""يعفاشلاو ٌرفز لاقو

 .("هب ممیتلا ژوجی ال) اذهل (و)

 ."”(اهلسبي : :ضرألا ةاكذ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :انلو

 صبب ًاطرش تبث ديعصلا ةراهط ّنأل ؛اهب ممیتلا زوجي ال امناو

 .ثیدحلاب تب امب یّدأتت الف .باتکلا

 لوبلاو «مدلاك تظلغملا ةساجنلا نم هّلود امو مهردلا ردقو) :لاق
 و 0

 مل :داز نإو «هعم ةالصلا تزاج :رامحلا لوبو «جاجدلا و لاو

 .(زجت

 457/١. ينارمعلل نايبلا (۱)

 ةيادب يفو ءاهب :خسُت يفو «تفجو تباصأ يتلا ةساجنلا ناکم بارتب يأ (۲)
 .اهنم :يدتبملا

 اعوفرم هرأ مل :۹۲/۱ ةياردلا يفو «بيرغ :۲۱۱/۱ ةيارلا بصن يف لاق (۳)
 مهنع هللا يضر ةباحصلا نع راثآو یرخآ ثيداحأب ۱۷/۱ ریدقلا حتف يف لدتساو

 .روكذملا ثيدحلا | عمل دهشت

 :لاذلاب (1۲۹) ةبيش يبأ نبا نم خس يف تءاج راثآلا هذه نأ ئلإ انه هّبنيو

 .ةراهطلا ینعمب : ةاكذلاو . ۲۲۰ص ةنسحلا دصاقملا رظنیو «يازلاب :یرخآ يفو «ةاكذ



 ۳۹۱ اهریهطتو ساجنألا باب

 و ٠ و و وو اه و وو ه و اه و و و و و و واه و و و و هو و و هو 90 ¢ هو ¢ 4 4 ¢ ¢ ¢ ®«

 و ۳
 نأل ؛ءاوس اهریثکو ةساجنلا لیلق :هللا امهمحر ۲" یعفاشلاو رفز لاقو

 Mo را - فقد ۰,
 . لیصفی مل ريهطتلل بجوملا صنلا

 عير و ۳

 .اوفع لعجیف .هنع زرحتلا نکمی ال لیلقلا نأ :انلو

 .ءاجنتسالا عضوم نع انخآ :مهردلا نق هانردقو

 o ۰ و

 ؛فکلا ضرع ردق وهو تحاسملا ثيح نم مهردلا رابتعا ئوري مث

 .حيحصلا يف

 1 43م هو و 2 4 5 ۱ 2
 غلبي ام وهو «' لاقثملا : رییکلا مهردلا وهو «نزولا ثیح نم یوریو

 ۱ او

5 4 9 2 
 .فيثكلا يف :ةيناثلاو «قيقرلا يف :یلوالا نإ :امهنيب قيفوتلا يف لیقو

 ۳ ۵ ۶ 5 3 وع

 9 عوطقم لیلدب تم اهنأل :ةظلغم ءایشالا هذه ةساجن تناك امناو

 ریثکلاو لیلقلا نيب اوقّرفو ءًاضيأ ةيعفاشلا دنع هنع وفعملا نم ردقلا اذه (۱)
 ۰۱۷/۱ رایخألا ةيافك رظنی

 /٤. رثدملا .رهطف بیو» :یلاعت هلوق وهو (۲)

 .ریثکلاو لیلقلا نيب يأ (۳)

 :اهضعب يفو «ةيادهلا خست بلاغ يف :لاقثملا :مال مضب طبضلا مت اذکه (8)

 .ةفاضالاب «رسکلاب

 .مارغ ,٤ ۵ وحن يأ )٥(

 ۰۱۱۷/۱ ةيانبلا .اهتساجن ىلع عامجالا وهو ()



 اهريهطتو ساجنألا باب ۳۹۲

 یتح ءهعم ةالصلا تزاج : همحل لكي ام لوبک ةففخم تناك نإو

 . هللا همحر ةفينح يبأ نع كلذ یورپ «بوثلا عبر غلبي

 .صيرخدلاو «مكلاو «لْيَدلاك ءهباصأ يذلا عضوملا یر : ليقو

 . ریش يف ریش : هللا همحر فسوي يبأ نعو

 ردق نم ٌرثكأ رقبلا ءافخأ نم وأ ِثْوَّرلا نم بوثلا باصأ اذإو
 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع هيف ةالصلا جت مل : مهردلا

 «هعم ةالصلا تزاج :هّمحل کوی ام لوبك «ةففخم تناك نإو) :لاق
 ریدقتلا ّنأل ؛(هللا همحر ةفينح يبأ نع كلذ ئور «بوثلا میر غلبي ئتح
 .ماكحألا ضعب قح يف لكلاب قم حيرلاو «شحافلا ريثكلاب :هيف

 .رزئولاك «ةالصلا هيف زوجت بوث یندآ بر :هنعو

 صیرخدلاو کلاو لیذلاک «هّباصأ يذلا عضوملا عبر :"7ليقو)

 .(رْبيُش يف ربش :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 ناكمل :هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ًاففخم ناك امنإو
 .نّيلصألا فالتخا ىلع ءَنْيَصَّتلا ضراعتل وأ «هتساجن يف فالتخالا

 ردق نم رثكأ رقبلا ءاثخأ نم وأ شورلا نم بوثلا باصأ اذإو) :لاق

 .(هللا همحر ةفينح يبأ دنع هيف ةالصلا جت مل : مهردلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور ام وهو ؛هتساجن يف دراولا صنلا نأل

 ءيشلا عبر : :هللا همحر دمحم نعو :اذکه ۳٠ص يدتبملا ةيادب يف صنلاو (1)

 .مكلاو ليذلاو صيرخدلاك «هباصآ يذلا



 ۳۹۳ اهریهطتو ساجنألا باب

 و و أ و هو
 سحشب ینح رجس و 5 دي : الاق FE ۶ رم ۳ ٠

 :۳«سکر :وآ < «سجر اذه» :لاقو «ةثورلاب ىمر

 .ضراعتلاب :فيفختلاو «هدنع ظیلختلا 4 تشي

 :اذهبو «ةريغ هضراعي مل

 تبثي اذهبو «اغام هيف داهتجالل نأل ؛(شخفی اوتح هئزَجُُت :الافو)

 «فيفختلا يف رو يهو ءاهب ءالتمال رر ف نألو

 ."هفشنت ضرالا نأل ؛رامحلا لوب فالخب

 رهطت ئتح «ةرم فيفختلا يف ترا دقو لا يف ا :
 .؟ااهتن دوم یفکتف < ؛حسملاب

 .محللا لوکأم ریغو نسب تم

 لوکأم ريغ يف هللا همحر ةفينح ابآ قفاوف ءامهنيب قرف هللا همحر ٌرفزو
 .لوكأملا يف ذ امهقفاوو «محللا

 :سانلا یولب ئأرو «“يّرلا لحد اّمل هنأ :هللا همحر دمحم نعو

 .ًاضيأ عنمی ال شحافلا ریثکلا ناب یتفآ

 )۱۵٩(. يراخبلا حيحص (۱)

 .هفشَتت :اذکه خست يف تطبضو (۲)

 .ةرورضلا ةنؤم يأ (۳)

 ةبسنلاو «ناريإ يف نارهط برقب نآلا يهو «مجعلا قارع يف ةريبك ةنيدم (6)

 رظنیو ۰1۲۲/۱ ةيانبلا .ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامالا ربق اهیفو «يزار :اهيلإ



 اهريهطتو ساجنألا باب 4٤

 24 ت 9 ۰ 5 و 2

 يبأو ةفينح يبأ دنع شحفي ئتح هدسفی مل : سرفلا لوب ُهَباصأ ناو
 .شحف ناو عنمي ال : هللا همحر ٍدمحم دنعو « هللا امهمحر فسوي

 ئراخب نیط ۳ هیلع اوساقو
 و

 .ئوري فخلا يف هعوجر "كلذ دنعو

iيبأ دنع شحفي ىتح هدسقی مل :سرفلا لوب هباصأ نإو) :لاق ۱ تر ۳ )۳( و وم | 8  
 .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح

 همحل لكؤي ام لوب نأل ؛(شحف ناو " عنمی ال :هللا همحر دمحم " دنعو
 موو

 .هللا همحر فسوي يبأو ةفينح ييآ دنع هّتساجن ةففخم «هدنع رهاط

 ها لوکأم همحلو

 ."”راثآلا ضراعتلف :هللا همحر ةفينح يبآ دنع فیفختلا امأو

 ۰۱۱۲/۳ نادلبلا مجعم اهخیراتل

 ۰1۲۳/۱ ةيانبلا .دمحم سايق یلع یراخب خیاشم ساق يأ (۱)

 فخلا يف هلوق نع هعوجر هنع یورپ يرلا هللا همحر دمحم لوخد دنعو يأ (۲)

 ۱ ۰1۲۳/۱ ةيانبلا .كلدلاب رهطي هنأ امهلوق ىلإ عجرو «كلدلاب رهطي ال هنأب

 1۲۳/۱ ةيانبلا .هرضی مل ينعي «بوثلا دسفي مل يأ (۳)

 .دمحم لاقو :خسُن يفو (4)

 .ةالصلا زاوج عنمي ال يأ (۵)

 .هللا امهمحر دمحمو فسوي يبأ دنع يأ (7)

 :ليقو «لوبلا نع هزنتلا ثيداحأو نيينرعلا ثيدحك «هلوب ةراهط يف يأ (۷)

 575/1١. ةيانبلا يف كلذ ليصفت رظنيو .همحل وا



 8 اهريهطتو ساجنألا باب

 رد نم ٌرثكأ رويطلا عابس نم هّمحل لكؤُي ال ام هر هباصأ ناو
 هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع هيف ةالصلا تأزجأ : مهردلا

 .زوجت ال : هللا همحر دمحم لاقو

 رذق نم رثکا رامحلا وأ لْغَبلا باَعُل نم وأ .كمسلا مد نم هباصأ نإو

 ۱ ۱ . هيف ةالصلا تأزجأ : مهردلا

 نم ''رثكأ رویطلا عابس نم حل لک ال ام هع هباصأ نإو) :لاق

 امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع هيف ةالصلا ' "فارع :مهردلا ردق

 .(زوجت ال :هللا همحر دمحم لاقو «هللا

 .حصألا وهو هرادقملا يف :لیق دقو «ةساجنلا يف فالتخالا نإ :ليق دقف

 الف ةطلاخملا مدعل ؛ةرورض الو «ةرورضلل فيفختلا نإ :لوقي وه
 و کلو
 محرر

 لا ققق رمت هیات الا نم فردت اهن :امهلو

 .هنع يناوألا ِنوَّص رذعتل ؛هدسفي ال :ليقو «هدسفي :ليق :ءانإلا يف و ولو

 رامحلا وأ للا بال نم وأ «كمسلا مد نم يايا نإو) 0

 .(هيف ةالصلا تأزجآ : :مهردلا ردق نم ٩ ی

 .مضلاب خست يف ءاجو ۰1۲6/۱ ةيانبلا .ءرخلا ىم لاح هنأل ۵2۱ تصب (9)
 .تزاج :خسُت يفو (۲)
 .ةرورضلل ؛تفقخف :خسُت يفو (۳)
 .بوثلا يأ (4)

 .ءارلا بصنب :خسُن يفو (0)



 اهريهطتو ساجنألا باب ۳۹3

 . ءيشب سيل كلذف : ربإلا سوؤر لثم لوبلا هيلع حضتنا ناف 1 1 7 9 7 EC وع
 لاوز هثراهطف : ایئرم اهنم ناك امف «ةيئ رم ريو رم : نابرض ةساجنلاو 9 و و هم قى“ 8 يه وار 0

 . هّتلازإ قش ام اهرثآ نم یقیی نأ الإ ءاهنيع
 هنأ ليماغلا ٌنلظ لع بغي ئتح لس نأ هثراهطف : تر سيل امو

 . رهط دق

 ۳ ع

 .اسجت نوكي الف «قیقحتلا یلع مدب سيل هنألف :كمسلا مد امآ

 .اسجْت هربتعاف «شحافلا ریثکلا هيف َرّيتعا هنأ :هللا همحر فسوی ىبأ نعو

 :رهاطلا هب جنتي الف «هیف كوكشم هنألف :رامحلاو لغبلا باعل امآو
 ؛(ءيشب سیل كلذف :رّبإلا سوژر لثم لوبلا هيلع حَضتنا ناف) :لاق منم مس

 .هنع عانتمالا عاطتسي ال هنأل

 هثراهطف :ًايئرَم اهنم ناك امف ةر ریغو فرم :نابرض ةساجنلاو) :لاق
 :اهلاوزب لوزتف ىلا رايتغاب لكملا تلح ةشاجتلا نال ؛(اهنيع لاوز

 .ًاعرش غوضوم جرحلا نأل ؛("”هتلازإ قش ام اه رثأ نم ئقبي نأ الإ)

 لسَلاب لاز ناو نيعلا لاوز دعب لا طرتشي ال هنأ ئلإ ريشي اذهو
 ."”مالك هيفو فسا هرم

 نظ ىلع بلغی ۾ یتح لسفی نأ هثراهطف :يئرمب سيل امو) :لاق

 عطقي الو «جارختسالل هنم دب ال َراركتلا نأل ؛(رُهط دق هنأ ليماغلا

 .ةساجنلا نيع ةلازإ يأ (۱)
 579/1١. ةيانبلا .هللا مهمحر خياشملا فالتخا يأ (0



 ۳۹۷ اهریهطتو ساجنألا باب

4G 4G 4 4 4 4 4 ¢4 4 4 4 ¢و هه و و . هوو و اه و و و و اه و هج اه و ه هله هو اه ما وه هه هه ههه  

 .ةلبقلا رم يف امك «نظلا بلاغ ربتعاف «هلاوزب

 ُببسلا ميقأف ءهدنع لصحي ّنظلا بلاغ نأل :ثالثلاب اورّدق امنإو
 .اریسیت ؛ هماقم رهاظلا

 ."”همانم نم ظقیتسملا ثیدحب كلذ دیأتیو

 «جرختسملا وه هلال ؛ةياورلا رهاظ يف هرم لك يف رصعلا نم بال مث
 .ملعأ یلاعت هللاو

3% 3F ¢ 3F د 

 .ًاثالث اهّلسغي یتح :هيفو «ةراهطلا يف مدقت (۱)



 ءاجنتسالا يف لصف ۳۹۸

 ءاجنتسالا يف لصف

 هحسمی امهماقم ماق امو زدملاو رجحلا هيف ٌروجيو a ءاجنتسالا

 نو ددع هيف سیلو هلی تح

 ءاجنتسالا يف لصف

(00) 2 7 5 E ا IF هيلع بظاو مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؟(ةئس ءاجنتسالا) :لاق . 

 يل حس ب ءامهماقم ماق امو ردملاو ر رجحلا هيف ٌزوجيو) :لاق

 .دوصقملا وه ام ربتعیف «ءاقثإلا وه دوصقملا نأ ؛ ( هيلي

 .(نونسَم دع هيف سیلو) :لاق

 ةالصلا هيلع هلوقل ؛ثالثلا نم دب ال :هللا همحر '”ىعفاشلا لاقو

 ."«راجحآ ةئالثب جنتسیلو» :مالسلاو

 نمف «رتویلف :مکنم َرَمْجتِسا نّم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :انلو
 .دحاولا ىلع عقي ٌراتيإلاو جرح الف :ال نمو «ٌنَسَحف :لعف

 .(۲۷۱) ملسم حیحص ۱۵۲(۰) يراخبلا حیحص (۱)

 .(ردم) رینملا حابصملا .دّبلتملا بارتلا يأ (۲)

 .هيقني نأ ىلإ جرخملا عضوم حسمی يأ (۳)

 .۵۷/۱ رایخألا ةيافك (6)

 )٥( ملسم حیحص ۰۱670 يراخبلا حیحص )۲۱۲(.

  (0هجام نبا ننس ۸۸(۰) يئاسنلا ننس «هنع تكسو ۰6۳۵) دواد يبآ ننس



 ۳۹۹ ءاجنتسالا يف لصف

 و ۶و م
 . لضفأ : ءاملاب هلسغو

 . ءاملا الإ هيف ْرَجَي مل : اهَجّرْخَم ةساجنلا تّرواج ولو

 :فرحآ 2 ةثالث هل رجحب ئجنتسا ول هنإف ءرهاظلا كورتم :هاور امو

 .عامجإلاب ءزاج

 و 4
 رم لار دیو :یلاعت هلوقل ؛(لضفأ :ءاملاب هللعو) :لاق نأ

 .۸٠٠/ةبوتلا .4اورهطتي
 ."”ءاملا ةراجحلا ن وعبثی اوناك ماوقأ يف تلر
 .اننامز يف ةّنس وه :ليقو م و

 ردقی الو هط دق هنأ هّتظ بلاغ ئ عي نأ ئلإ ءاملا لوعتسيو

 .عبسلاب :لیقو ههقح يف ثالثلاب ردیف ءًاسوسوم ناك اذإ الإ «تآرملاب
 هو م سا سو رس

 .(ءاملا الا هيف زجي مل : ا م اجلا تروا ولو لاق

 .عئاملا الإ :* ملا ضعب يفو

 ام لا ىاملا رغب وضعا نيهطت ىف ئكاؤرلا فالععلا یی اذهو

 .ةدايزلا نودب «(77) ملسمو )١77(« يراخبلا يف هلصأو ۳۳۷(۰)

 ثيدح :لاقو ۳۱۰۰(۰) يذمرتلا ننس «هنع تكسو )٤٤(« دواد يبأ ننس (۱)

 .تاياورلا ضعب حيرص وه امك «ءابق لهآ مهو (۳0۵) هجام نبا ننس «ٌبيرغ

 .هوحنو رجحلا لامعتسا دعب ءاملاب لسغلا يأ (۲)

 ريغتل دعب اميف ةنس وهو «ملسو هيلع هللا یلص يبنلا هيلع بظاوي مل هنأل يأ (۳)
 550/1١. ةيانبلا رظني .سانلا لاح

 ۰11/۱ ةيانبلا .يرودقلا رصتخم خس يأ (4)



 ءاجنتسالا يف لصف 36

 . هنيميب الو ماعطب الو شورب الو یظعب يجنتسي الو

 یاجنتسالا عضوم يف هب يفتكا هنأ الإ «ليزم ريغ حسملا نأل اذهو

 .هادعتی الف

 يبأو ةفينح يبأ دنع ءاجنتسالا عضوم ءارو عناملا رادقملا ربتعی مث

 .مضاوملا رثاسب ًارابتعا ؛ءاجنتسالا عضوم عم : هللا همحر دمحم دنعو

 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛(شّورب الو یّظّعب يجنتسُي الو) : لاق
 (۱)یرو: ۲ ۱ ۰
 8 د نع یهب

 .دوصقملا لوصحل ؛ هئزجي :لعف ولو

 .نجلا داز هّتوك :مظَعلا يفو «ةساجنلا :ثّورلا يف يهنلا ئنعمو
 ا و

 .فارسإو «ةعاضإ هنأل ؛ (ماعطب) يجنتسي (الو)

 ءاجنتسالا نع ئهن مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛(هنيميب الو)

 .ملعأ ئلاعت هللاو «"”نيميلاب

FF FR 4 

 هيلع هللا یلص نیب دقو c(۲) ملسم حیحص 6۱66) يراخبلا حیحص )۱(

 .مهباودل ًافَلَع نوکی ثّوَرلاو «نجلل ًاماعط نوکی مْظَعلا نأ ملسو



 غ١ ةالصلا باتك

 ةالصلا باتك

 ةالصلا تيقاوم باب

 يف ضرتعملا ضاَيَبلا وهو « يناثلا حفلا علط اذا اذإ : رجفلا تقو لوا

 .سمشلا ملت مل ام : اهتقو ُرِخآو یا

 ةالصلا باتك

 ةالصلا تيقاوم باب

 ضرتعملا ضايبلا وهو ءيناثلا رجفلا لط اذإ :رجفلا تقو لوأ) :لاق

 .(سمشلا ملط ملام : اهتقو رخآو الا يف

 ةالصلا هيلع هللا لوسر م هنإف «مالسلا هيلع ليربج ةمامإ ثيدحل

 نيح :يناثلا مويلا يفو ءرجفلا ملط نيح :لوألا مويلا يف اهيف مالسلاو
 نيب ام» :ثيدحلا رخآ يف لاق مث مْلطت نآ سمشلا تداکو ءًادج رفسآ

 .«كمْلو كل تقو :نيتقولا نيڏه

 مث 0 ودبي يذلا ضایبلا وهو «بذاكلا رجفلاب ربتعم الو

 رجفلا الو «لالب ناذأ 0 الد :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ مالظلا

 .هیف رشتنملا يأ )لا يف ریطتسملا رجفلا امناو «ليطتسملا

 «(0177) يئاسنلا ننس «حيحص بيرغ نسح :لاقو )١151(« يذمرتلا ننس (۱)

 .48/ ١ ةياردلا رظنيو (6۷۰6) كردتسملا )١51/7(« نابح نبا حيحص

 .(۷۰ 0 يذمرتلا ننس ۱۰۹6(۰) ملسم حیحص (۲)



 ةالصلا تیقاوَم باب ۲

 و

 .سمشلا تلاز اذإ : رهظلا تقو لوأو
 2 2 2 7 5 55 5 ا

 هيلثم ءيش لك لظ راص اذإ : هللا همحر ةفينح يبأ دنع اهتقو رِخآو
 2 ت هم

 . هلثم ءيش لك لظ راص اذإ : الاقو «لاوزلا ءيف یوس

 هيلع“ لیربج ةمامال سلا تلاز اذإ :رهظلا تقو لوأو) :لاق
 .سمشلا تلاز نيح لوألا مويلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا مالسلا

 2 »و 2 ۱ 2

 هيلثم ءيش لك لظ راص اذإ :هللا همحر ةفينح يبأ دنع اهتقو رخآو)

 .لاوزلا ءيف ئوس

 .هللا همحر ةفينح ىبأ نع ةياور وهو «(هّلثم ءىش لك لظ راص اذإ :الاقو
 و و و م

 .لاوزلا تقو ءایشالل نوکی يذلا ءيفلا : وه لاوزلا ءيفو

 ۳ 2 و

 .تقولا اذه يف رصعلا يف "لوألا مويلا يف مالسلا هيلع ليربج ةمامإ :امهل

 ةدش ناف ءرهظلاب اوُدِرْبَأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :هللا همحر هلو
 7 )۳ هما وم
 1 «منهج حيف نم رحلا

 ال :راثالا تضراعت اذإو ٠ تقولا اذه يف ' مهرايد يف رحلا دشأو IS ue (OD ۰ ۰ . (۳) و

 .كشلاب تقولا ىضقني

 .يناثلا :خّسْنلا ضعب يفو (۱)

 .(1۸0) ملسم حيحص ۵۳۸(۰) يراخبلا حیحص )۲(

 ۰۲۲/۲ ةيانبلا .زاجحلا رايد يأ (۳)

 جورخ مدع ىلع لدي داربالا ثیدحف «هلثم ءيش لک ةروريص تقو ينعي )٤(
 .تقولا كلذ يف :زاجحلا يف ّرحلا ٌدشَآ نأل ؛رهظلا تقو



 ۳ ةالصلا تیقاوم باب

 ,نْيلوقلا فالتخا ىلع «رّهظلا تفو ّجَرَخ اذإ :رصعلا تقو لوأو 7 ۹ سم رس ۰ 5

 .سمشلا برغت مل ام : اهتقو رخآو

 .قفشلا بي مل ام : اهتقو ٌرِخآو «سمشلا تبّرغ اذإ : برغملا تقو لوأو

 نیلوقلا فالتخا ىلع طلا تفو جرخ اذإ :رصعلا تقو لوأو) :لاق

 .(سمشلا برغَت مل ام :اهتقو ریخآو

 بّرغت نأ لبق رصعلا نم ةعكر كردأ نمد :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
 .۳«اهکردآ دقف :ويمشلا

 مل ام :اهتقو ٌرِخآو «سمشلا تبرغ اذإ :برغملا تقو لوأو) :لاق
 .(قفشلا بي

 نأل ؛"”تاعكر ثالث هيف ْىَلِصُي ام ٌرادقم :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 "دحاو وتقو يف نّيَمويلا يف مَا مالسلا هيلع ليربج

 برغت نيح :برغملا تقو لوأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :انلو

 .(1۰۸) ملسم حيحص ؛(005) يراخبلا حيحص (۱)

 نأ لوألا لب ءطقف تاعكر ثالث سيلو «یعفاشلل ديدجلا لوقلا وه اذه (۲)
 :ليقو «تاعکر سمخ ردقو «ةماقإو ٍناذأو «بايثلا ساو «ةالصلل رهطتلا ردق :لاقي

 نّم هدمتعاو «يوونلا هحجر ام وهو ءانلوقك وهف :ميدقلا هلوق امأ «تاعكر عبس

 ۰۱۲۳/۱ جاتحملا ينغم .هدعب

 الإ نيمويلا يف ليربج ةمامإ يف برغملا ةالص ذرت ملو «برغملا يف مآ يأ (۳)

 ها .نيتقو يف اهالص هنأ ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع حص نكلو «دحاو تقو يف

 ۰۲۲۱/۱ هيف تایاورلا رظنتو ۰۲۲۹/۱ ةيارلا بصن نم



 ةالصلا تيقاآوم باب 5

 ةفينح يبآ دنع ةرْمحلا دعب ألا يف يذلا ُضاَيَبلا وه : لا مث
 .ةرمحلا وه : الاقو «هّللا همحر

 .«ىفشلا بيخي نيح :اهتقو رخآو (سمشلا

 .ةهاركلا نع زّرحتلل ناك :هاور امو
 يبأ دنع ةرمحلا دعب قفألا يف يذلا ضايبلا وه :قفشلا مث) :لاق ه2 م 4 هو ۶ 344 وي 5

 نإ و و 7

 همحر ةفينح ىبأ نع ةياور وهو «(ةرمحلا وه :الاقو «هللا همحر ةفينح

 هللا هیتر يقابقلا لوف رهو للا
 ."”«ةرمحلا وه :قفَشلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل 4 00

 میم و 0 )4

 :برغملا تقو رجخآو» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :هللا همحر ةفينح يبألو
 وو

 الا كوسا اذإ

 كلام هرکذ ءامهنع هللا یضر رمع نبا لع فوقوم :"هاور امو

 ««قفشلا بغي مل ام :برغملا ةالص تقوو» :ظفلب )5١11( ملسم حيحص )١(

 .(۱۵۱) يذمرتلا ننس رظنيو «قفشلا طقسي مل ام :(۱۷ ۰۱۷۱) رخآ ظفل يفو

 ۰۱۲۳/۱ جاتحملا ينغم (۲)

 يقهيبلا ننس «تاقث مهلك هتاورو «بيرغ :لاقو ۰۱۰۵) ينطقرادلا ننس (۳)

 .مالک هیفو ۰۲۳۲/۱ ةيارلا بصن رظنیو ۱۷46(۰)

 )۳۹٤(« دواد يبآ دنع يورو «بیرغ :۲۳4/۱ ةيارلا بصن يف لاق (4)

 يلصيو :ظفلب مهريغو )۱84٩(۰ نابح نبا حيحصو «(7801) ةميزخ نبا حيحصو

 ۰۱۰6/۱ رابخإلاو فيرعتلاو ۱۰۳/۱ ةياردلا يف هلثمو «قفألا دوسي نيح ءاشعلا

 .«ةرمحلا :قفشلا» :ملسو هيلع هللا یلص هلوق نم يعفاشلا مامإلا هاور ام يأ (0)



 0 ةالصلا ثیقاوم باب

 رجفلا ملط ملام : اهيقو ُرِخآو فشلا باغ اذإ : ءاشعلا قو لواو
 . ىناثلا

 و0 ر 2 ۳ و

 . يناثلا رجفلا علطَي مل ام : اهتقو رخآو یاشعلا دعب : رتولا تقو لوأو

 .""«أطوملا» يف هللا همحر

 .مهنع هللا يضر '''ةباحصلا فالتخا هيفو

 ملط ملام :اهتقو رخآو «قَمَشلا باغ اذإ :ءاشعلا تقو لوأو) :لاق

 نيح :ءاشعلا تقو ٌرخآو» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(يناثلا رجفلا

 ."”«رجفلا طی

 .لیللا ثلث باهّذب هريدقت يف هللا همحر *"يعفاشلا ىلع ةَّجح وهو

 ؛(يناثلا ٌرجفلا ملی مل ام :اهيقو رخآو «ءاشعلا دعب :رتولا قو لوأو) :لاق

 ءأطوملا يف دوجوم ريغ هنأ يزارتألا نع ۳۲/۲ ةيانبلا يف ينيعلا لقن )١(

 دارأ :هلوقب ينيعلا در نكل ۰۱۰4/۱ رابخإلاو فيرعتلا يف مساق ةمالعلا كلذكو

 بصن رظنيو ها .أطوم اذكو اذك هل نأل ؛ركنأ امل هريغ يف َرَظَن ولو «ئيحي ةياور
 ۰۱۰۳/۱ ةياردلا ۰۲۳۳/۱ ةيارلا

 ۰۲۳۳/۱ ةيارلا بصن مهراثآ جيرختل رظني (۲)

 نكل «هدجأ مل : ۱۰۳/۱ ةياردلا يفو «بيرغ : 74/١ ةيارلا بصن يف لاق (۳)

 عومجم نم رهظي هنإ :هصّخلم ام ۱۵۵/۱ راثآلا يناعم حرش يف يواحطلا لاق

 ۰۱۰۲/۱ رابخإلاو فيرعتلا رظنيو ءرجفلا علطي نيح ءاشعلا تقو رخآ نأ ثيداحألا

 لوق امأو ۰۱۲/۱ نيبلاطلا جاهنم يف يوونلا هراتخا ام وه لوقلا اذه (5)

 .ةيفنحلاك رجفلا ئلإف يعفاشلا مامإلا



 ةالصلا تیقاوَم باب ٦

 ٠09٠ و. او و وي واوا و و و و و وه يو هواه ههه هو واه ه هه هاه هاه اه هه و 4 4 4 ¢ ¢ اه ¢ ¢ هله

 عولط ىلإ ءاشعلا نيب ام اهولصف» :رتولا يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 .امهدنع اذه :هنع هللا ىضر لاق

 يلع م نح يب هيلع مدقب ال هنأ الإ ءءاشعلا تقو :هتقو :هللا همحر ةفينح ىبأ دنعو
 .ملعأ ئلاعت هللاو «بيترتلل ؛ركذتلا دنع

 د د FR د

 )١( دواد يبأ ننس )١57١(« هجام نبا ننس 4۵۲(۰) يذمرتلا ننس )١1١54(«

 رابخالاو فيرعتلا رظنيو ۰61۵۱ 4) مكاحلل كردتسملا ۰۱۰۸/۱



ِ ٠ 

 لصف

 اهمیدقتو ءيفيصلا يف : ِرْهّظلاب ُداربإلاو ءرجفلاب ٌرافسإلا بحتسیو :
 ءاتشلا ىف .

2 

 لصف

 ةبحتسملا تاقوألا ىف هس مو ۶

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(رجفلاب ٌرافسإلا بحتسیو) :لاق

 ."رجألل مظعا هناف :رجفلاب اورفسأ»
 .ةالص لک يف لیجعتلا ُبَحَتِسُي :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .*؟؟هیورن امو «هانیور ام هيلع ةجحلاو

 .انيور امل «(ءاتشلا يف :* اهمیدقتو ءيفيصلا يف طلاب داربإلاو) :لاق

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناك :لاق هنع هللا يضر سنأ ةياورلو

 :ظفلب (4۲۷) دواد يبأ ننس «حیحص نسح :لاقو )١554(« يذمرتلا ننس )١(
 حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا رکذو «(1۷۲) هجام نبا ننس ««...حبصلاب اوحبصآ»

 ۰۱۰۸/۱ رابخالاو فیرعتلا رظنیو «رلحاو ریغ هححص هنآ ۲

 ۰۱۲۵/۱ جاتحملا ينغم (۲)

 يف يتأيس هنأو .تاولصلا لك يف لیجعتلاب يعفاشلا لوق نع "باوج اذه (۳)

 .فیصلا يف رهظلا رخؤيو دربی ناك ملسو هيلع هللا یلص هنأ هنع هللا يضر سنأ ثیدح

 .ريدقتلا بسحب : تلق .هميدقتو :خسُت يفو (6)



 حتما تاقوألا ىف ۸

 . ءاتشلاو فيصلا يف سمشلا رّيغتت مل ام رصعلا ٌريخأتو

 ليلا ثلث لبق ام ئلإ ءاشعلا ریخأتو .برغملا ليجعتو

 اب ربا :فيصلا ىف ناك اذ نهظلاب ركب :ءاعشلا ىف: فاك اذإ

 هيف امل ؛(ءاتشلاو فيصلا يف سمشلا ریغتت مل ام رصعلا ٌريخأتو) :لاق

 ."”هدعب اهتهارکل ؛ لفاونلا ريثكت نم

 وه «نيعألا هيف راحت ال لاحب َريصي نأ وهو «صُرقلا ٌرّيغت :ربتعملاو

 ۱ .هورکم هيلإ ریخأتلاو ؛حیحصلا

 هیف امل ؛هورکم اهریخأت نال ؛(برغملا لیجعت) تب (و) :لاق

 ۱ ."”دوهيلاب هبشتلا نم

 «برغملا اولَجع ام ريخب ينّمأ لازت ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 ۱ .«ءاشعلا اواو

 ةالصلا هيلع هلوقل ؛(لیللا ثلث لبق ام ىلإ ءاشعلا ریخأتو) :لاق

 )١( راثالا يناعم حرش ۹۰(۰) يراخبلا حیحص ۱۸۸/۱

 قاس مث «يلقعلا لیلدلا اذهب انه فلوملا یفتکا :50/7 ةيانبلا يف لاق (۲)

 :(8۰0۸) هننس ىف دواد وبأ هاور ام :اهنم رصعلا ریخأت ةينس ىف ثيداحأ ةدع ینیعلا

 .(ةيقن ءاضيب سمشلا تماد ام شنا سنوي ملسو هيلع ل ارم هلا لوسر ناف

 ۰4۸/۲ ةيانبلا .موجنلا كابتشا ىلإ برغملا نورخؤي اوناك مهنإف (۳)

 هلو 1۸۵(۰) كردتسملا ۸۹(۰) هجام نبا ننس ۰1۱۸) دواد یبآ ننس (6)

 ۱ .ةبراقتم ظافلا



 ير مو ۵

 1:۰۹ ةبحتسملا تاقوألا ىف

 9٠ ٠ ا. هو او ا. هو ىو هه و اه هه اه هو او ام هو هه هه مه و وه و اه و و هاه هه هاهو ههه ¢ ¢ ¢ ¢

 ."”«ليللا ثلث ىلإ ءاشعلا ترن يتمآ ىلع ی نأ الول» :مالسلاو
 اب 7 يهنملا سا مطق ۳ نألو

 .ةعامجلا لنت ال يك ل : فيصلا يف :ليقو

 ليلقت وهو «ةهاركلا ليلد نأل ؛حابم :ليللا بفصن ىلإ ريخأتلاو

 "دحاوب هنع يهنملا رَمَسلا ْمْطَق وهو ءِبدَّنلا ليلد هضراع :ةعامجلا

 .)"فصتلا ىلإ ةحابإلا تبثتف

 عطقنا دقو «ةعامجلا لیلقت نم هيف ام ؛هورکم :ريخألا فصنلا یلاو

 يذمرتلا ننس )٥۳١(« يئاسنلا ننس ۰۲۵۰/۲ دنسملا يف دمحأ هجرخأ (۱)

 .(۱۳۹) ملسم حيحص رظنيو «(545) هجام نبا ننس «حيحص نسح :لاقو ۱7۷(۰)

 .۵۱/۲ ةيانبلا .ءاشعلا ريخأت يف يأ (۲)

 .ليللاب ثيدحلا وه (۳)

 هجام نبا هاور ام :ءاشعلا دعب رمسلا نع يهنلا يف درو اممو ءاشعلا دعب يأ (5)

 هيلع هللا یلص هللا لوسر انل بّدج» :لاق هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع هريغو (۷۰۳)

 يفو «هباعو هّمذ يأ :رمَّسلا بّدَجو ءاناهنو هنع 2 يأ «ءاشعلا دعب َرمَّسلا ملسو

 م - 05/8 خ) نيحيحصلا يفو «رفاسم وأ ليل الإ رمس ال» :(۲۷۳۰) يذمرتلل ةياور

 ثيدحلاو یاشعلا لبق مونلا هركي ناک ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ» 1

 .ريخلا يف ءاشعلا دعب رّمّسلا ءاملعلا زاجأ دقو :۵۲/۲ ةيانبلا يفو ها .«اهدعب

 .۵۲/۲ ةيانبلا .فوصوملا فذحب «ةدحاو ٍةرْمَّسِب يأ (5)

 .فصنلا ىلإ : هّلوق ينيعلا تبثأ اهيفو ۰۵۳/۲ ةيانبلا .لیللا فصن يأ (5)



 ةّيحتسملا تاقوألا ىف ۰

01 2 

 رخآ لإ رتولا خوی نأ لبللا ةالص فأي نمل رتولا يف ُبَحتسُيو
 . مونلا لبق روا :هابتالاب قي مل نا «ليللا

 : برغملاو رهظلاو رجفلا يف ٌبحتسملاف : ميغ موی ناك اذاف

 IEE ءاشعلاو رصعلا يفو ءاهريخأت

 لا

 ىلإ رتولا رخوی نأ ليللا ةالص فلاي نمل رتولا يف بحتسیو) : لاق

 .(مونلا لبق َرثوأ :هابتنالاب ؛ قي مل ناف «ليللا رخآ

 :ليللا رخآ نم موقی ال نأ فاخ نَّم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 ." «ليللا رخ رتویلف :هرخآ موق نأ عمط نّمو «هّلوأ رتویلف
 :برغملاو رهظلاو رجفلا يف بحتسملاف :میغ موي ناك اذإف) :لاق

 او :ءاشعلاو رصعلا يفو ءاهريخأت

 .رطملا رایفا قلع ال ليك اتم ریخأت يف نأل

 يف مهوت الو «هورکملا تقولا يف عوقولا م موت :رصعلا ريخأت يفو
 .ةديدم دم ةدملا كلت نأل ؛ رجفلا

 هنأ یرت الأ « طایتحالل ؛ لكلا يف ٌريخأتلا :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «هّلبق ال ا دقب ءاذألا ره

  3Fد د #

 ءاقبل ؛ةهاركلا تبثتف «ريخألا فصنلا يف نوكي ال رمسلا نأ بلاغلاو يأ )١(

 .اهليلد

 .(۷۵۵) ملسم حيحص (۲)



 لصف

 ةالصلا اهيف هرکث ىتلا تاقوألا ىف

 الو ءةريهَظلا يف اهیابق دنع الو ءسمشلا عولط دنع ةالصلا ٌروجت ال

 لصف

 ةالصلا اهيف هرکث ىتلا تاقوألا ىف

 يف اهمايق دنع الو < «سمشلا عولط دنع ةالصلا ٌروجت ال) : لاق

 .(اهبورغ دنع الو قریهظلا

 اناهن تاقوآ ةثدلثا :لاق هنع هللا يضر يتهجلا رماع نب ةبقع ثيدحل

 دنع 0 اهيف ريق نأ وأ ءاهيف يلصن نأ ٌمالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر

 تو فیت نیحو «لوزت ئتح اهلاوز دنعو «عفترت یتح سمشلا عولط

 ۰۳ «برخت یتح
 .هورکم ريغ نفدلا نأل ؛ةزانجلا ةالص قت نآ وأ :هلوقب ٌارملاو

 ۳ ضئارفلا هصيصخت يف هللا همحر يعفاشلا ىلع ٌةَجُح :هقالطإب ثيدحلاو

 .ليمت يأ )١(

 .(۱۰۳۰) يذمرتلا ننس (۳۱۹۶) دواد يبأ ننس ۸۳۱(۰) ملسم حيحص (۲)

 ۰۱۲۹/۱ جاتحملا ينغم .نادلبلا لك يف تاقوألا هذه يف ضئارفلا هدنع زوجت يأ (۳)



 ةالصلا اهيف هرکن يتلا تاقوألا يف ۲

 . بورغلا دنع هموي رصع الإ قوالت ةدجس الو قزانج ةالص الو

 ("'لفاونلا قح يف ةكمبو

 تقو ٍةعمجلا موي لفنلا هتحابإ يف هللا همحر فسوي يبأ ىلع ةجحو

 .لاوزلا

 .انيور اّمِل ؛(ةزانج ةالص الو) :لاق

 .ةالصلا ئنعم يف اهنأل ؛(ٍةوالت ةدجس الو) :لاق

 مئاقلا ءزجلا وه ببسلا نأل ؛(بورغلا دنع اووي رصع الإ)

 قلعت ولو «هدعب ءادالا بجول :لکلاب قلعت ول هنأل ؛تقولا

 امك اهادآ دقف :كلذك ناك اذإو «ضاق :تقولا رینآ يف .يّدؤملاف :يضاملا

 ۱ .ةصقا تّبجو

 .صقانلاب ئّدأتت الف «ةلماك ْتَبَجَو اهنأل ؛تاولصلا نم اهریغ فالخب

 ةدجسو «ةزانجلا ةالص يف روکذملا يفنلاب دارملاو :هنع هللا يضر لاق

 :اهدجسف قدجس يآ ةف الت وأ )ین اهّلص ول لوتح «ةهاركلا :ةوالتلا

 ةزانجلا روضحب :بوجولا ذإ ءْتّبَجَو امك ةصقان تبدأ اهنأل ؛زاج
 .ةوالتلاو

 .تاقوألا هذه ىف ًاقلطم لفاونلا هدنع زوجت ةكم یفو يأ (۱)

 يعفاشلا بهذم نايب يف انه ا تفلتخا دق ةيادهلا خست نأ 0 انه هّبنأو

 .اهل حرشلا هيجوتو «خسثلا ركذب ۲۰/۲ ةيانبلا يف ينيعلا لاطأ دقو «هللا همحر

 .ريدقتلا بسحب :تلق .اهيف :خسُت يفو (۲)



 >1۳ ةالصلا اهيف هرکث يتلا تاقوألا يف

 فعلا اتو سمشلا ْمّلطَت ئتح رجفلا ةالص دعب لفنتي نأ هركيو ت ت 11 سس

 كدا رفت نتح
 2 2 2 هم 7 7 2 2

 يلصيو «ةوالتلل دجسيو «تئاوفلا نیتفولا نيذه يف يلصب نأب سأب الو
 . ةزانجلا ىلع

 رصعلا دعبو «سمشلا مت ئتح رجفلا ةالص دعب لی نأ هركيو) :لاق

 ."”كلذ نع ئهن مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور ام ؛(سمشلا برت ئتح
 ءةوالتلل دجسيو «تئاوفلا نیتفولا نیذه يف يّلصُي ناب ساب الو) :لاق

 .(ةزانجلا ىلع يلصيو

 لوغشملاك هدعب نم تقولا ریصیل ؛ضرفلا ّقحل تناك ةهاركلا نأل

 «هنیعل بجو امیفو «ضئارفلا قَح يف ٌرَهظَت ملف «تقولا يف ینعمل ال «هب
 .ةوالتلا ةدجسک

 .هتهج نم ببسب هوجو قلعت هنال ؛روذنملا قح يف تّرهظو

 نا ؛؟۳هدسنآ مث هيف عرش يذلا يفو "فاوطلا يتعكر قح يفو

 .نالطبلا نع ئّدؤملا ةنايصو «فاوطلا مثخ وهو «هريغل بوجولا

 .(۸۲) ملسم حيحص ۰۵۷۹ يراخبلا حیحص ()

 يف امهژادآ هرک ئتح ؛فاوطلا یتعکر قح ىف ًاضيأ ةهارکلا ترهظف يأ (۲)
 الو :اذکه 1۸ص يدتبلا بادب ىف صتلا ءاج دقو ۰۷۳/۲ ةيانبلا .نيتقولا نيذه
 .فاوطلا يتعكر يلصي

 هرك تح «هدسفآ مث هيف عرش يذلا لفنلا يف ةهاركلا ترهظ اذكو يأ (۲)
 .نيتقولا نيذه يف هؤاضق



 ةالصلا اهيف هرکن يتلا تاقوألا يف ٤

 . رجفلا يتعكر نم رثكأب رجفلا عولط دعب لفنتي نأ هركيو
 2 5 8 مس مک ۰ 24 + <(. ۰ ع

 موي ةبطخلل مامإلا جرح اذإ الو « ضرفلا لبق بورغلا دعب لفنتي الو

 . عرفي نأ ىلإ ةعمجلا

 هال ؛(رجفلا يتعكر نم رتکاب رجفلا عولط دعب لی نأ هركيو) :لاق
 .ةالصلا یلع هصْرِح عم «""امهیلع زی مل مالسلاو ةالصلا هيلع

 ريخأت نم هيف امِل ؛("ضرفلا لبق بورغلا دعب لقنتي الو) :لاق

 ترش

 هيف ام ؛(غرفی نأ ىلإ ةعمجلا موي ةبطخلل ٌمامالا جرح اذإ الو) :لاق
 .ملعآ یلاعت هللاو ةبطخلا عامتسا نع لاغتشالا نم

FF 9ع 4 

 ؛نیتفیفخ نیتعکر الا رجفلا علط اذ| يلصب ال ملسو هيلع هللا یلص ناکف (۱)

 دواد يبأ ننس ۰6۷۲۳) ملسم حیحص ۰0۱۸ ۰۱۸۳) يراخبلا حیحص يف امك

 ال :اعوفرم امهنع هللا يضر رمع نبا نعف «كلذ نع يهنلا حیرص درو لب ۱۲۵۳(۰)

 يذمرتلا ننسو ۱۲۷۸(۰) دواد يبأ ننس يف امك «نیتدجس الإ رجفلا دعب ةالص

 دعب لجرلا يلصي نأ اوهرك «ملعلا لهأ هيلع عمتجا ام وهو :يذمرتلا لاقو 4۱۹(۰)

 ٠٠١/١. ةياردلا رظنيو .رجفلا يتعكر الإ رجفلا عولط

 هيلع هللا یلص هلعف مدعب ةهاركلا ىلع هللا همحر فنصملا لالدتساف اذهلو

 .ةيادهلا نع يتسارد يف اذه تنّيب دقو «ّرظن هيف :ملسو

 هدمتعا ام وهو «نيتفيفخ نيتعكر ةالص ةحابإ ةيفنحلا نم قيرف حجر دقو (۲)
 هل امو 2047/1 راتحملا در رظني «مهُريغو نيدباع نباو يراقلا يلعو مامهلا نبا
 ۰۱۲۲/۲ يناديملل بابللا یلع



 0 ناّذألا باب

 الا باب
 ۳ هٌ دقو و 4

 .اهاوس ام نود .ةعمجلاو ءسْمَخلا تاولصلل ةّنس : ناذألا
eص 6م 5 ۰  

 . هيف عيجرت الو « هفورعم ناذألا هعصو

 نادألا باب

 لقنلل ؛(اهاوس ام نود قعمجلاو «سُمْحلا تاولصلل نس :ناَدَألا) :لاق
١ 1 00 

2 0 2 i نم لزانلا كلملا نذأ امك وهو «(ةفورعم ناذألا ةفصو) :لاق 

 الا

 دعب نيتداهشلاب هّتوص عفریف «عُجَرب نأ وهو هیف عیجرت الو) :لاق
 ابن ضنا

 هللا يضر ةروُذُحَم يبأ ثیدحل ؛ كلذ هيف :هللا همحر " يعفاشلا لاقو

 .*عیجرتلاب هرم مالسلاو ةالصلا هيلع يبثلا نأ هنع

 اذه انموی ىلإ ةمئالا نم هدعب نمو ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نامز نم يأ (۱)

 .اهریغل اونذؤي ملو «ةعمجلاو سمخلا تاولصلل اونّذأ مهنآ

 ننس «(499) دواد ينأ ننس «ناذالل هایژرو «دیز نب هللا دبع ثیدح يف (۲)

 .۲۵۹/۱ ةيارلا بصن ۰6۷۰ ) هجام نبا ننس «حیحص نسح :لاقو ۱۸۹(۰) يذمرتلا

 ۰۱۳۰/۱ جاتحملا ينغم (۳)

 ننس ۱۹۱(۰) يذمرتلا ننس «(۵۰۰) دواد يبأ ننس (۳۷۹) ملسم حیحص (8)



 ندا باب 3

 .نيئرم « مونلا نم ٌريخ ةالصلا : حالفلا دعب رجفلا ناذآ يف دیزیو ° 5 ۱ ی ۰ ۰
 ءةالصلا ٍتّماق دق : حالفلا دعب اهیف ديزي هنأ الإ «ناذألا لثم : ةماقإلاو

 . نیترم

 اغير نظف اس اوت اکو اثر یهاشملا يف عيجرت ال هنأ :انلو

 «مونلا نم ٌريخ ةالصلا :حالفلا دعب رجفلا ناذآ يف دیزیو) :لاق
 ؛نّیترم «مونلا نم ٌريخ ةالصلا :لاق هنع هللا يضر ًالالب نأل ؛(نْيَترم
 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ءادقار مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا دجو نيح

 ."”«كناذأ يف هلعجإ !لالب اي اذه نسحأ ام»

 .ةلفغو مون تقو هنأل ؛ هب رجفلا صخو

 تّماق دق :حالفلا دعب اهیف ديزي هنأ الإ «ناذألا لثم :ةماقإلاو) :لاق

 .(نيترم تالصلا

 .روهشملا وهو ")ءامسلا نم لزانلا كلملا لعف اذکه

 «ئدارف یدارف اهنإ :هلوق يف هللا همحر * يعفاشلا یلع ةجح وه مث

 .(۷۰۸) هجام نبا ننس ۱۳۲(۰) يئاسنلا

 .۸6/۲ ةيانبلا رظنیو ءاهضعب مدقتملا ةروهشملا ثيداحألا يف يأ (۱)

 نبا حیحص ۰6۷۱7) هجام نبا ننس ۱۰۸۱(۰) يناربطلل ریبکلا مجعملا (۲)

 ةيارلا بصن رظنیو «حيحص هدانسإ :لاقو 4۲۳/۱ يقهيبلا ننس ۳۸۵(۰) ةميزخ

 ۰۱۳۰/۱ رابخالاو فیرعتلا ۱

 .لیلق لبق هجیرخت مدقت (۳)

 ۰۱۳۱/۱ جاتحملا ينغم (4)



 ۷ ناذألا باب

 . ةلبقلا امهب لبقتسُيو :ةماقإلا يف ديو «ناذألا ىف لّسرتَيو وره م
 مس © - و

 : هتعموص يف رادتسا ناو قرسیو ةنمي حالفلاو ةالصلل ههجو لوحیو
 هيف ما ب

۰ 

 .نيكرم «ةالصلا تماق دق :هّلوق الإ

 .(ةماقإلا يف ٌرْدْحَيو «ناذألا يف لّسرتيو) :لاق

 «لّسرتف : :تنذأ اذإ» :هنع هللا يضر لالبل مالسلاو ی وا

 احتمالا نان اذهو ««ردحاف :تمقأ اذإو

 نذأ ءامسلا نم لزانلا كّلملا نأل ؛(ةلبقلا امهب لبقتسيو) :لاق
 .ةلبقلا لبقتسم

 لا هتفلاخمل و ؛زاج :لابقتسالا رَت ولو

 ا 0( یو هم حالفلاو ةالصلل ههجو لوخیو) لاق

 .هب مههجاویف «موقلل
 .(نسحف :هتعموص يف رادتسا نإو) :لاق

 يف هيمدق تابث عم الامشو ًانيمي ههجو ليوحت عطتسي مل اذإ :هدارمو

 الف :ةجاح ريغ نی امأف E سا وه امك ءامهناكم

 رظنيو ۷۳۲(۰) مكاحلل كردتسملا .فیعض هدانسإو ۱۹۵(۰) يذمرتلا ننس (۱)

 ۰۱۱۱/۱ ةياردلا

 ۰۱۲۳/۱ رابخالاو فيرعتلا ۰۲۷۹/۱ ةيارلا بصن رظنيو «(549) دواد يبآ ننس (۲)

 لدي :ةرادتسالا مدعو «ةرادتسالا نودب الامشو انيمي هولا ليوحتت ةنس يأ (۳)

 45/١. ةيانبلا .نيمدقلا تابث ىلع



 ناّذألا باب ۸

 . نسَحف : لعفي مل نإف «هينذأ يف هیعب عبس هْيَعبصَأ لعجی نأ نذؤملل لضفألاو

 نيب «نيترم حالفلا ىلع يح ا قاع يا رجفلا يف ذ بيوثتلاو

 .تاولصلا رئاس يف هركو نسخ : ةماقإلاو ناذألا

 .(هينذأ يف هّيَعبصأ لعجی نأ نذوملل لضفألاو) :لاق

 “نع هللا يضر ًالالب مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا رم كلذب

 .مالعإلا يف غلبأ هنألو

 ."”ةيلصأ ٍةّنَسب تسيل اهنأل ؛("”ْنَسَحف :لعفی مل نإف) : لاق

 «حالفلا ىلع يح «ةالصلا ىلع يح :رجفلا يف بيوثتلاو) :لاق

 .ةلفغو مون ؛ تقو هنأل ؟ (نسح : ةماقإلاو ناذألا نيب ‹ نيترم

 .(تاولصلا رئاس يف هركو)

 .هوفراعت ام بح ىلع وهو «مالعالا دعب مالعإلا ىلإ دعا : ””هانعم

 ((۱۹۷) يذمرتلا ننس (۱۰۷۲) ريبكلا مجعملا ۷۱۰(۰) هجام نبا ننس (۱)

 .۲۷۸/۱ ةيارلا بصن رظنیو «حيحص نسح :لاقو «هنع هللا يضر لالب لْعِف نم هّركذ

 ریدقلا حتفو ةيافکلاو ةيانعلا رظني .لعفلا كرت ال «ٌنسح :ناذالاف يأ (۷)
 لب «هینذآ يف هیعبصآ عضي مل ناو يأ :لاقف ۹۸/۲ ةيانبلا يف ينيعلا امأ ۱

 .لاکشالا لوزی اذبو نجف :امهیلع امهعضو

 .۹۸/۲ ةيانبلا رظنی (۳)

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :ةلفغو مون تقو هنأل :هلوق (4)



 ۹ ناّذألا باب

 و ۶ ۳ ۶ ۲

 باب دنع نذؤملا لوقی نآب اسأب ئرأ ال : هللا همحر فسوب وبآ لاقو

 «هتاكربو هللا ةمحرو ٌريمألا اهيأ كيلع ٌمالسلا : اهلك تاولصلا يف ريمألا

 . هللا كمح ري .ةالصلا « حالفلا ىلع يح ءةالصلا یلع يح

 هللا يضر ةباحصلا لهع دعب 2 اف هد بيوثتلا اذهو

 .انركذ امل ؛ هب رجفلا اوت «سانلا لاوحأ رفتل ؛ نع

0 
 رومألا يف يناوتلا روهظل ؛اهلك تاولصلا يف هونسحتسا نورخأتملاو

 ةديدلا
 و 2 4 1

 دبع نذومل لوقي نأب اسأب ی همحر فسوی وبآ لاقو) :لاق

 هللا ةمحرو ریمالا اهيأ كيلع مالسلا :اهلک تاولصلا يف "”ريمألا باب

 .(هللا كمحرَي اا «حالفلا ىلع یح لا « هتاكربو

 ةعامجلا نما نق اوس سالا نأل + هللا هيكسر ليفي هدعبتساو

 رومأب مهلاغتشا ةدايزل ؛ كلذب مهصخ هللا همحر فسوي وبآو

 و 2

 .ةعامجلا مهتوفت ال يك ؛نيملسملا

 .ىتفملاو «ىضاقلا :اذه یلعو

 2 2 0 7 ۰و وب 95
 نع رِكذ لب ءرخأتم هنأ تفالوملا ةرابع رها ىلع ره قار قنا بیتا )

 :لاق ةمثيخ يعباتلا نع ۳۳۰۱/۲ ةبيش يبأ نبا فنصم يفف .مهنع هللا يضر ةباحصلا

 عم «بيوثتلا هيفو ۲ يراخبلا حیحص رظنيو .(رجفلاو ءاشعلا ىف نوبوُی اوناک»

 :يونكللا يحلا دبع دمحم ةمالعللو 0/۲ نيدباع نبا رظنيو «هريسفت يف يفالتخا

 .۵/۳ هلئاسر نمض ««بيوثتلا ىف بیجعلا قیقحتلا»

 .ریمالل نذؤملا لوقي نأ :خسُ يفو (۲)



 ناّذألا باب 32

 ةفينح يبأ دنع اذهو «برغملا يف الإ «ةماقإلاو ناذألا نيب سلجيو
 . هللا همحر

 .ةفيفخ ةسْلَج ًاضيأ برغملا يف سلجت : الاقو

 يبأ دنع اذهو «برغملا يف الإ قماقالاو ناذألا نيب سلجیو) :لاق

 نم دب ال هنأل ؛(ةفيفخ ةسْلَج ًاضيأ برغملا يف ُسلجَي :الاقو

 اهدوجول ؛ةتكسلاب لصفلا قي الو ءًاعامجإ «ٌةوركم لصولا ْذِإ «لصفلا

 .نيئبطخلا نيب امك ةسلجلاب لصقيف «ناذألا تاملك نيب

 ؛ لصفلا یندأب یفتکیف تورکم ريخأتلا نأ :هللا همحر ةفينح ىبألو

 .هنع ًازارتحا

 : 0 oلا ا ل 7
 «ةتکسلاب لصفلا عقیف تمغنلا اذکو « فلتخم :انتلأسم يف ناکملاو

 .ةبطخلا كلذك الو

 .تاولصلا رثاسب ًارابتعا ؛ نیتعکرب لیصفی :هللا همحر "”ىعفاشلا لاقو

 .هانرکذ دق قرفلاو

 نيب لصفلا يف امهلوق نع هللا همحر ةفينح يبأ مامالا ةهج نم باوج اذه (۱)

 فماقالا ناکم ریغ ناذألا ناکم نإ ثیح «نیتبطخلا نيب ةسلجلا رادقم ةماقالاو ناذألا

 .ردحلاب :ةماقالاو «لُسرتلاب :ناذألاف .فلتخت ةمغنلاو

 ۰۱۲۳/۱ جاتحملا ينغم (۲)



 33 ناّذألا باب

 «برغملا ىف نذؤي هللا همحر ةفينح ابآ تيأر : هللا همحر بوقعی لاق ۳3 2 0 - 0
 و و ےک

 .امهنيب سلجي الو .میقیو
 دف سا

 .ميقيو .تتئافلل نذؤيو

N 5 837 و 5  e r 
 يف نذؤي هللا همحر ةفينح ابأ تيأر :هللا همحر بوقعي لاق) :لاق

 .(امهنيب سلجی الو «ميقيو «برغملا
e؛ةتسلاب املاع نذؤملا نوک بحتسملا  نآو «" انلق ام دیفی اذهو ۳1 0 9 و م )۳۴ )رود هم هی و  

 .٩«مکرابخ مكل َنْذْؤُيْلو' :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
 ۶ و

 رجفلا یضق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛(میقیو «ةتئافلل نذؤيو) :لاق

 ."ةماقاو ناذأب ''”سيرعتلا ةليل ةادغ

 .هللا همحر يراصنألا ميهاربإ نب بوقعي فسوي وبأ مامإلا يأ (۱)

 .سلجي ال يأ (۲)

 .ةنسلاب املاع نذؤملا نوک بحتسملا نأ :ًاضيأ ربخلا اذه ديفيو يأ (۳)

 نب نيسح :امهدنس يفو )۷۲٣(« هجام نبا ننس )04٠0(« دواد يبأ ننس (5)

 امك (۱۲۸۹۱) هتاقث ىف هركذ نابح نبا نکل «ثیدحلا ركنم وهو «یفنحلا ئسيع

 ريغصلا عماجلا يف دل طويلا زمر اذهلو ۰۲۷۲/۱ نقلملا نبال جاتحملا ةفحت يف

 مجعملا ۰۳۲۵/۵ يرامغلل يوادملا يف امك «ةريثك هانعمب دهاوش هلو «نْسحلاب
 ۰۲۷۹/۱ ةيارلا بصن رظنيو ۱۱۱۰۳(۰) يناربطلل ريبكلا

 .ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح .ليللا رخآ يف رفاسملا مون وهو (0)

 ۰۳44) نيحيحصلا ىف هلصأو .«(556 ۰1۳1 ۰:۳0) دواد ىبأ ننس (5)

 ۰۱۳0/۱ رابخإلاو فيرعتلا ۰۲۸۱/۱ ةيارلا بصن رظنيو ۷



 ناّذألا باب ۲

o» ۳4 ۰ ۶ و 53 ۱ 3 20 هنا تس رم  
 نإ «يقابلا يف اريخم ناكو ,ماقأو «یلولل نذأ : تاولص هتتاف نإف

 .ةماقالا ىلع رصتقا ءاش ناو «ماقأو نّذأ ءاش
 هَ رو 8 0 5

 .زاج : ءوضو ريغ ئلع نذأ ناف رهط ىلع وهو میقیو َنْذْوُي نأ يغبنيو

 .ةماقإلاب هئافتكا يف هللا همحر يعفاشلا ىلع ةجح وهو

 .انيور امل ؛(ماقأو ءللرألل ندا :تاولص هّتئاف نإف) :لاق
 و 2 7 ۶ے

 ىلع ءاضقلا نوكيل ؛(ماقأو نذأ ءاش نإ «يقابلا يف ارّيخم ناكو)

 / .ءادألا بَسَح

 .روضح مهو «راضحتسالل ناذألا نأل ؛(ةماقإلا ىلع ّرصتقا ءاش نإو)

 الو «اهدعب امِل ماقي هنأ : هللا همحر دمحم نعو :هنع هللا يضر لاق

 ."7نّوؤُي

 .اعيمج مهّلوق : اذه وكي نأ وجي ي :اولاق

 یخ دا ناف رهط لع وهو ۽ ميقيو ذوب نآ يغبنيو) :لاق

 امک «ًابایحتسا هيف ءوضولا ناكف قالصب سیلو کد هنأل ؛(زاج : :ءوضو

 .نآرقلا ةءارق يف

 ام وهو «نذؤيف :ميدقلا يف امأو ءديدجلا بهذملا يف ةتئافلل نذؤي ال يأ )١(

 ۰۱۳۹/۱ جاتحملا ينغم هعمو نيبلاطلا جاهنم يف يوونلا هدمتعا

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف ٌتبثم :نذؤُي الو :هلوق (۲)

 .5/5١١؟ ةيانبلا .هللا مهمحر صاصجلا ركب يبأ نع خياشملا يأ (۳)

 )٤( ةيانبلا .هللا همحر دمحم مامالا هلاق ام يأ ۰۱۱6/۲



 ۳ ندا باب

 .بَُج وهو نذوب ناو ءءوضو ريغ یلع ميقي نأ هركيو و وو

 ءديعي ال : ماقأو یوضو ريغ یلع ندا اذإ : «ریغصلا عماجلا» يفو

 .هأزجأ : دوی مل ناو .دیعی نأ يلإ بحآ بنجلاو

 ةماقالا نيب لصفلا نم هيف امل ؛(ءوضو ريغ ىلع ميقي نأ هرکیو) :لاق

 .ةالصلاو

 .نيئاذألا ئدحإ اهنأل ؛ًاضيأ ةماقإلا هركُي ال هنأ :یوریو

 .هسفتپ بجي ال ام ىلإ اعاد ريض هنأل ؛ًاضيأ ناذألا هرکی هنأ :یوریو

 او داور جوشو ند 0 اف

 ءةالصلاب ًاَهَبش ناذألل نأ وه :نيتياورلا ئدحإ لع قفل و

 .)یهبشلابًالَمع ؛امهفخأ نود «نيتدحلا ظلغأ نع ةراهطلا طرتشثف

 ال :ماقأو ءءوضو ريغ ىلع ندا اذإ :" ریغصلا عماجلا يفو) :لاق

 و دم نوت را سا ا
 .ثّدحلا ةفخلف :لوألا امآ

 داعي نأ هبشألاو ناتیاور ةبانجلا ببسب ةداعالا يفف :يناثلا امأو

 ةماقالا نود «ٌعورشم ناذألا َراركت نأل ؛ةماقالا دات الو «ناذألا

 عم هرك :ةالصلاب ههبش ىلإ رظنلابف «رکذلاب هبشلاو ءةالصلاب هبشلا يأ (۱)
 . ۲ ةيانبلا .ثدحلا عم هرکی مل :رکذلاب ههبش ىلإ رظنلابو « ةبانجلا

 . 1۷ص ()



éناّذألا باب ٤ 

 .نْدْؤُي ةأرملا كلذكو

 و 7

 .تقولا يف داعیو ءاهتقو لوخد لبق ٍةالصل ندو الو

 ناذألا نودب ةزئاج اهنأل ؛؟"ءالصلا ينعي :هأزجأ :ْدِعُي مل ناو :هلوقو
 .ةماقالاو

 وجو یلع عقيل دا نأ بحب هانم ندو ةأرملا كلذكو) لاق
 عفرت ال اهنأل ؛مالعالا وهو ءٌدوصقملا لّصحَي ال اهناذاب "نأل ؛ةسلا

 "روع هنوكل ؛اهّئوص

 نأل ؛(تقولا يف ُداَعُيو "اهتقو لوخد لبق ٍةالصل نذوب الو) :لاق
 تا رقو «مالعإلل ناذألا

 وجب ها ةر ٠ ضفانلا لوك وهو: اللا هر دوب وأ لاق ۲ 2 ۲ 2م 35

 ثيح ۰۱۱۷/۲ ةيانبلا يف ينيعلا هدعبتساو «هللا همحر فّئصملا هرّسف اذكه (۱)

 دقو «مالعإلا :ناذألا نم دوصقملا نأل ؛هأزجأ :هناذأ بنجلا دعي مل ناو يأ :لاق

 فّتصملا هرّسف نكلو ناذألا يأ :هأزجأ :لينعم نأ ىلإ ريشي ردك اذهو «ءلصح

 ها .ةالصلا ىنعي :هلوقب دعب اميف

 اضيأ عوبطملا نمو «ةديدع خست نم طقس همامت لإ ليلعتلا اذه (۲)

 فاخي ثيح «هب دل ةمرح يف ةروعلاک وهف ءةقيقح ال «ینعم ةروع يأ (۳)

 نم عراشلا اهم دقو ءءارشلاو عيبلا دنع ةنتفلا تنم اذإ هعامس زوجي اذلو ؛ ةنتفلا هنم
 .قیفصتلا اهضوعو «ةالصلا يف مامالا أطخ لاح توصلا

 نیکسم النمل زنکلا حرش ىلع دوعسلا يبأ ةيشاح .امیرحت هرکی لب (5)
 .۲۲۱/۱ ریدقلا حتف يف هلصأو ۰۱۷۸/۱ قئافلا رهنلا نع ًالقن ۱

 )٥( جاتحملا ينغم ۰۱۳۹/۱



 0 نآَدَالا باب

 ٤ رص ی 0
 .هركي : اعيمج امهكرت نإف « میفیو «نذدؤي رفاسملاو

 ناذأب يلصي : رصملا يف هتيب يف یلص ناف ءزاج : ةماقإلاب یفتکا ولو
 .ةماقإو

 .نيمرحلا لهآ ثراوتل ؛ليللا نم ريخألا بفصنلا يف رجفلل

 :هنع هللا يضر لالبل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :لكلا یلع لاو

 E دمو اذکمٌرجفلا كل نی ئتح و الد

 نب كلامل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(ميقيو نو رفاسملاو) :لاق

 امترفاس اذإ» :امهنع هللا يضر - هل مَع نبا وأ - هل بحاصو *نریوحلا

 ."لامیقاو «انذأف

 .هركي :اعیمج امهکرت نإف) :لاق

 ةقفرلاو «نيبئاغلا راضحتسال :ناذألا .نأل ؛(زاج :ةماقالاب یفتکا ولو

 .نوجاتحم هيلإ مهو «حاتتفالا مالعإل : ةماقإلاو «نورضاح

 نوكيل ؛(ةماقإو ناذأب يلصي :رصيلا يف هتيب يف ىلص نإف) :لاق

 )١( ننسلا يف يقهيبلا هلعأو «هنع تكسو «(075) دواد يبأ ننس )14175(

 رابخإلاو فيرعتلا ۰۲۸۳/۱ ةيارلا بصن رظني «دهاوش هل نکل ا ۱۳/۱

 اذه ىلإ هّبن امك «تبثآ ام :باوصلاو ؛ ةكيلم يبأ ينبال :ةيادهلا خست يف (۲)

 ۰۱۲۱/۲ ةيانبلا يف ينيعلا دنع هنم عسوأب هلثمو ۰۲۹۰/۱ ةيارلا بصن يف يعليزلا

 ۰۱۳/۱ ةيادهلا ىلع يونكللا ةيشاح ةمدقمو

 هلصأو ۱۳۶(۰) يئاسنلا ننس «حيحص نسح :لاقو ۲۰۵(۰) يذمرتلا ننس (۳)

 .ادج بيرق ظفلب (1۷4 «758) نيحيحصلا يف



 نآَدَالا باب ٦

 .زاج : ًاعيمج امهكرت ناو

 و

 .ةعامجلا ةئيه ىلع ءادألا
Eو 1 ۳  

 ناذأ» :هنع هللا يضر دوعسم نبا لوقل ؛(زاج :اعيمج امهكرت نإو)

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «""”«انيفكي يحلا

 ني FF اي

 امأ .هدجآ مل :۱۲۱/۱ ةياردلا يفو «بيرغ :۲۹۱/۱ ةيارلا بصن يف لاق )١(

 نسحلا نب دمحم هاور :امهيلع ًاكردتسم لاقف ۳۷۱ص يعملألا ةينم يف مساق ةمالعلا
 .ها .هنتس يف مرثالاو «راثآلا باتک يف

 رداونلا راد يف ةرداصلا ةعبطلا یتح «ةرفاوتملا راثآلا تاعبط يف هدجأ مل :تلق

 اذكهو «داوعلا دلاخ قيقحتب «ةلماك اهنأب اهيلع بتك يتلاو ءه١4794/1١ط «قشمدب
 .ملعأ هللاو ءاهيلع فقن مل مساق ةمالعلا دنع عسوأ ةخسن دمحمل راثآلا باتكل نأك



 ۷ اهمّدقتت ىتلا ةالصلا طورش باب

 باب

 اهمّدقتت يتلا ةالصلا طورش

 ام ىلع «ساجنألاو ثادحألا نم ةراهطلا می نأ يلصملا یلع بجي

 . هتروع رتسیو هانمدق

 اهمدقتت يتلا ةالصلا طورش باب

 ثادحألا نم ةراهطلا مدعی نأ يلصملا ىلع بجي -۱) :لاق

 .(هانمّدق ام ىلع «ساجنألاو

 .4/ رثدملا .۹( رفت بیو : یلاعت هللا لاق

 .1/ ةدئاملا .4اوُرَهطَأَف ابشج مت نإو# :یلاعت هللا لاقو

 .(هتروع رتسیو -۲) :لاق

 ء کتی اود :یلاعت هلوقل

n 

 .ةغلابل يأ «"«راَّمْخب الإ ضئاحل ةالص ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 ع

 يراوي ام يأ ۰۳۱/فارعالا .4 دسم ۳

 ننس «نسح ثیدح :لاقو ۳۷۷(۰) يذمرتلا نئس 716۱(۰) دواد یبآ نٺس )۱(

 نابح نباو ۷۷۵(۰) ةميزخ نبا هححصو (۷) دمحأ دنسم (1۵۵) هجام نبا

(۱۷۱۱). 



 اهمّدقتت يتلا ٍةالصلا طورش باب ۸

 .ةروعلا نم : ةبكرلاو «ةبكرلا ىلإ ٍةَرَسلا تحت ام : لجرلا ةروعو
 . اهینکو اهّهجو الإ ءةروع هلك : ةرحلا ةأرملا ْنَدَبو

 هو 2 ۳ و

 .(ةبكرلا ىلإ ةرسلا تحت ام :لجرلا ةروعو) :لاق

 .)«هتبکر ىلإ هترس نيب ام :لجرلا ةروع» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 ."”«هتبكر "زواجي ئتح هترس نود ام» :ئوريو

 (*" یعفاشلا هلوقي ام ًافالخ «ةروعلا نم تسيل هّرّسلا نأ نیت اذهبو

 .هللا همحر

 و 2 و و

 .ًاضيأ هل ًافالخ (ةروعلا نم :ةبکرلاو) :لاق

 . تح :ةملکب المع «عم :ةملك ىلع اهلمحت :یلا :ةملکو 0 ٠ م « 2 1 1 ١

 .)«ةروعلا نم ةبكرلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب ًالَمَع وأ
 9 7 و 0 ۳ فر

 هيلع هلوقل ؛(اهینکو اههجو الا «ةروع هلك :ةرحلا ةأرملا ندبو) :لاق

 ۰۷۷۱ مکاحلل كردتسملا ۰۲۱/۱ (ثحابلا ةيغب) ثراحلا دنسم )١(

 ۰۱۲۲/۱ ةياردلاو ۰۲۹۲/۱ ةيارلا بصن رظنیو

 .ءاتلاب .زواجُ :خسن يفو )۲(

 .هدجآ مل ۱ ةياردلا يفو «بیرغ :۲۹۷/۱ ةيارلا بصن يف لاق (۳)

 .زواج ئتح :ةياور يف يأ )٥(

 رابخإلاو فيرعتلا ۰۱۲۳/۱ ةياردلا «فيعض دانسإب ۲۳۱/۱ ينطقرادلا ننس (5)
 6١/١ ١.



 ۹ اهّمّدقنت ىتلا ةالصلا طورش باب

 ةفينح يبأ دنع ةالصلا يع : فوشكم هلل وأ اهقاس برو تّلص ناف

 ."ةروتسم ةروع :ةأرملا» :مالسلاو ةالصلا

 .""امهئادبإب ءالتبالل ؟نْيوضعلا ءانثتساو

 اهنآ :یوریو «ةروع مدل نأ یلع ٌصيصنت اذهو :هنع هللا يضر لاق
 0 حصألا وهو «ةروعب تسيل

 يبأ دنع ةالصلا دیعت :ةفوشكم هلل وأ اهقاس رو تّلص ناف :لاق

 .دیعت ال :عبرلا نم لقأ ناك ناو هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح

 ءيشلا نأل ؛(فصنلا نم لقأ ناك نإ دین ال :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .©ةلباقملا ءامسأ نم “امه ْذِإ «هنم لقأ هلباقي ام ناك اذإ :ةرثكلاب صوب امن

 :هّلوأ نكل ۰ - ةروتسم :ظفل عم يأ  هدجأ مل :۱۲۳/۱ ةياردلا يف لاق (۱)

 نباو ءوه هححصو «بيرغ حيحص نسح :لاقو ۰۱۱۷۳) يذمرتلا دنع :ةروع ةأرملا
 .(۱۱۸6) ةميزخ نباو «(009/) نابح

 ىف اميس ال اههجو فشك نمو ءاهيديب ءايشألا ةلوازم دنع نيفكلاو هجولا يأ (۲)

 يف و انه مالکلا ٌنکلو :تلق ۰۲۵۹/۱ ةيانعلا يف اذک .ةمکاحملاو ةداهشلا

 .لیلعتلا اذه ررحی .رظانلا فالتخاب اهدح فلتخملا رظنلا ةروع نع سیلو «ةالصلا

 ص لوألا اهتخسُت يف يدنبملا ةيادب يف هللا همحر فّصملا هتبثأ ام وهو (۳)
 .اهيمدقو اهيفكو اههجو الإ :لاقف ۲

 .ةرثكلاو ةّلِقلا يأ )٤(

 .داضتلا لباقت نع ٌزارتحا «فياضتلا ةلباقم يأ (۵)



 اهمّدقتت ىتلا ةالصلا طورش باب ۰

 .ناتياور هنع : فصْنْلا يفو
 و ۳ ا

 .كلذك : ذخفلاو نطّبلاو رعشلاو

 ةلقلا دح نع " جورخلا َرّبّتعاف «(ناتياور ""هنع :فصْلا يفو) :لاق

 مدع يف " هدض يف :لوخدلا مدع وأ «ليلقب سيل هنأل ؛ةعناملا ةياورلا يف

 .ريثكب سيل هنأل ؛ةعناملا

 قلحلاو «سأرلا حسم يف امك « كلا ةياكح يكحي را نأ :امهلو

 .مارحإلا يف

 .عبرألا هبناوج دحأ الإ ری مل ناو هتيؤر نع ربخی :هريغ هجو ئأر نّمو

 .(كلذک :ذخملاو < طلا نعشلاو) :لاق
 .ةدح ىلع وضع رلحاو لک نأل ؛فالتخالا اذه ىلع ينعي ص 3 ۰

 .حیحصلا وه «سأرلا نم لزانلا :*هب ُدارملاو

 .جرحلا ناکمل :ةبانجلا يف " هلنسغ عیضو امنإو

 .هللا همحر فسوی يبأ نع يأ (۱)

 .ةداعإلا هب بجتف ًاعنام نوكيف «ةلقلا ٌدَح نع فصنلا جورخ يأ (۲)

 .ةداعإلا هب بجت الف «عنام ريغ نوكيف «ريثكلا وهو «ليلقلا دض يف يأ (۳)

 .لامكلا :خسن يفو (4)
 قلا ره دازجلا فر

 .سأرلا نم لزانلا رعشلا يأ ()



 1:۳۱ اهمّدقتت ىتلا ةالصلا طورش باب

 .ةمألا نم ةروع وهف : لُجَّرلا نم ةروع ناك امو ٠  2هَ 2 4 5
۳ 

 .ةروعب سیل : اهندب نم كلذ ئوس امو «ةروع : اهرهظو اهئطبو

 .فالتخالا اذه ىلع :ةظیلغلا ةروعلاو
 و و

 .هدارفناب ربتعی :رکذلاو

 ."مضلا نود «حیحصلا وه اذهو «نايثنألا اذکو
۳ 2 ۳ ۶ ۳ 

 اهنطبو «ةّمألا نم ةروع وهف :لجرلا نم ةروع ناك امو) :لاق
 و

 چ :اهندب نم كلذ اذ ئوس امو «ةروع :اهرهظو

 ۱8۰/۲ ةيانبلا .نييثنألا ىلإ رکذلا مض نود يأ (۱)
 قازرلا دبع یور هانعمبو «بيرغ :۲۵۰/۶ ۰۳۰۰/۱ ةيارلا بصن يف لاق (۲)

 ةمأ برض هنع هللا يضر رمع نأ )٩۲۹6( ةبيش يبأ نبا فنصم ا
 ةياردلا يف امك «حيحص هدانسإو «رئارحلاب يهبشتت ال «كسأر يفشكا :لاقو قم

 ۲ ةبانبلا رظنیو «ظفللااذهب هرآ مل :رجح نیا لاقو ۱

 نأ ءامالا برضی ناك هنع هللا يضر رمع نأ 4۵ص راثالا يف دمحم جرخأو

 ۰۱8۲/۱ رابخالاو فيرعتلا يف امك «رئارحلاب نهبشتت شتت ال :لوقي «نعّنقتي

 نأ :هانعمب الس نب مساقلا ديبع وبأ یورو :۱۸۰/۱۱ ةيانبلا يف ينيعلا لاقو

 اهبرضف «نالف لآ ةمآ :اولاقف ءاهنع لأسف .ةمکمکم ةيراج ئأر هنع هللا يضر رمع

 ها .«!؟رئارحلاب ني نيهّبشتتأ (ءاعکت اي) مکل اين :لاقو «ةّردلاب

 اي يأ :ءاعكل اي :ینعمو ۳۳/۳ ديبع 5 ثيدحلا بيرغ يف وه :تلق

 .1954/7 هل ثيدحلا بيرغ رظنيو «ثبخلا نم «ثابخ



 اهُمّدقتت يتلا ةالصلا طورش باب 1:۳۲

 .ةالصلا دمی ملو ءاهعم یلص : ةساجتلا هب ليزي ام دج مل نمو

 اهلاح رثعاف «ةداع اهتنهم بايث يف اهالوم ةجاحل جرخت اهنألو

 .جرحلل اعفد ؛()لاجرلا عیمج ّقح يف مراحملا تاوذب

 دعي ملو ءاهعم یلص :ةساجنلا هب ليزي ام دجي مل "”نّمو) :لاق
 .(ةالصلا

 .هیف يلصي :ًارهاط هنم ٌرثكأ وأ «بوثلا بر ناك نإ :نیهجو ىلع اذهو
 .هلك ماقم موقی ءيشلا عبر نأل ؛هئزجي ال :ًانايرغ ئلص ولو

 وهو «هللا همحر دمحم دنع كلذكف :عبرلا نم لقآ را ناك ناو
 ارلحاو ضروف "لر : عن تیوب ؛ هللا همحر "”يعفاشلا يلوق دحأ

 ("*ضورفلا كرت :ًانايرُع ةالصلا يفو

 ءًانايرُع يّلصي نأ نيب ُرّيختي :هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنعو
 ا 3 يتم رهو لك دلال د( ال هو ف ذأ

 .(رفد) رينملا حابصملا ۰۱8۲/۲ ةيانبلا .رفدلا :نم «َةَنيُْم اي يأ :راقد :ینعمو

 يتلا رظنلا ةروع ال «ةالصلا ةروع نع انه مالكلا نكلو :تلق .اهالوم ئوس (۱)

 .ليلعتلا اذه ررحي اذلو «رظانلا فالتخاب فلتخت

 .ولو :خسن يفو )۲(

 ۰۱۸۲ /۱ جاتحملا ينغم (۳)

 .ةراهطلا ةلازإ وهو )٤(

 .دوجسلاو «عوکرلاو «مایقلاو ةروعلا رتس يهو (0)

 .ةساجنلاو فاشکنالا يأ (7)



 EY اهمّدقتت يتلا ةالصلا طورش باب

 و 7 7 2 ۵ اس 2
 . دوجسلاو عوكرلاب «یبوب ءادعاق انايرع یلص :ابوث دج مل نمو

 و AS اه ی E هآزجآ : ًامئاق للص ناف

 مكح يف نايوتسيف ؟"رادقملا قح يف نايوتسيو «رايتخالا ةلاح ةالصلا

 .ًاكرت نوكي ال :يفّلَخ ىلإ ءيشلا كرو ءةالصلا

 .اهب ةراهطلا "”صاصتخاو «ةالصلاب رسا صاصتخا مدعل : :"ةيلضفألاو

 .(دوجسلاو عوكرلاب ءىموي دعاق ا لم بو دج مل نمو) :لاق

 .مهنع هللا يضرو «'*”مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر باحصأ هّلعف اذكه

 فظیلغلا ةروعلا رس دوعقلا یف نأل ؛(هآزجا ااف النه ناف) لاف

 :دحاو لک نم لیلقلا نأ :هانعم نوکی نأ :امهدحآ :ناهجو هل مالکلا اذه» (۱)

 ريغ نم ةيعناملا يف امهنيب ةاواسملا تتبث :كلذک ناك املف «عنام :ٌریثکلاو «عنام ريغ

 يف هانعم نوكي نأ :يناثلا هجولاو ءءاش امهّيأ راتخيف ءرخآلا ىلع امهدحأ ناحجر

 :ةروعلا يف عناملا اذكو «عبرلا رادقم :ةفيفخلا ةساجنلا يف عناملا نإف «عبرلا رادقم

 نأ يف ًاضيأ يلصملا رايتخا ئوتسا :رادقملا يفو «ةيعناملا يف ايوتسا املف « عبرلا

 ۱46/۲ ةيانبلا نم ها .ًانايرع يلصي وأ ؛هيف يلصي

 «ةالصلاب رّتسلا صاصتخا مدعل :لضفأ بوثلا كلذ يف ةالصلا نوک هجو (۲)

 .ةساجنلا لامعتسا كرت ةيضرف نم ئوقأ رتسلا ةيضرف نوكتف ءاهب ةراهطلا صاصتحاو

 نيل ان ایل كداب ةيطخلا سلا نأ بيرغلاو «ءادتبالا ىلع داصلا مضب (۳)

 يفو ءهدجأ مل ۱ ةياردلا يفو «بيرغ :۳۰۱/۱ ةيارلا بصن يف لاق (5)

 جيرخت نع ًالقن - ًاکردتسم لاق ١41/١ رابخالاو فيرعتلاو ۰۳۷۲ص يعملألا ةينم

 نب سنأ نع هنس يف لالخلا هاور :- يزوجلا نبا طبس نع يشرقلل ةيادهلا ثيداحأ
 «ةنيفس يف اوبکر ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر باحصأ نأ هنع هللا يضر كلام

 .ءاميإ ًادوعق اولصف ءٌةاَرَع رحبلا نم اوجرخف «مهب ترسكناف



 اهمّدقتت يتلا ةالصلا طورش باب ٤

 .لضفأ لوألا نأ الإ

 ةميرحتلا نيبو اهنيب لصفتي ال ءةينب اهيف لخدي يتلا ةالصلا يونيو
 لس
 .ءاش امهیآ ىلإ لیمیف «ناكرألا هذه ءادآ :مايقلا يفو

 .سانلا نحو «ةالصلا حل بجو رسلا نأل ؛(لضفا لوألا نأ الإ)

 .ناکرفلا نع فََغ :مامیالاو هل ةنلع ال هلو

 نيبو اهنيب لصفَي ال ءّةّينب اهيف لخدي يتلا ةالصلا يونيو -۳) :لاق

 .(لمعب ةميرحتلا

 .()«تاّیلاب لامعألا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :هيف لصألاو

 عقي الو «ةدابعلاو ةداعلا نيب ٌددرتم وهو «مايقلاب ةالصلا ءادتبا نالو

 دجوي مل اذإ ""هدنع مئاقلاك :ريبكتلا ىلع ةينلا نم مدقتملاو «ةينلاب الإ ٌرييمتلا
 .ةالصلاب قيلي ال لمع "”وهو «هعطقی ام

 «ةينلا مدعل ؛ةدابع عقي ال ران نا هه اه الا رغم الو

 .ةرورضلل ؛تّروج موصلا يفو

 .(۱۹۰۷) ملسم حیحص ۰610۸۹ ۰۱) يراخبلا حیحص (۱)

 .ریبکتلا دنع دوجوملاک يأ (۲)

 .هعطقی يذلا يأ (۳)

 .ریبکتلا نع ةرخأتملا ةينلاب ربتعم ال يأ (4)



 1:۳۵ اهمّدقتت يتلا ةالصلا طورش باب

 .مامالا ةعباتمو «ةالصلا يوني : هريغب ًايدتقم ناك ناو

 . ةلبقلا لبقتسیو

 .ردق ةهج يأ ىلإ يلصي : ًافئاخ ناك نمو

 .ةدارالا :يه ةينلاو

 .يلصي ةالص يأ هبلقب ملعی نأ :طرشلاو

 .هتميزع عامتجال ؛ كلذ نسحیو هب ربتعم الف :ناسللاب ذل امأ

 .ةينلا قلم هيفكي :ًالفن ةالصلا تناك نإ مث

 .حيحصلا يف «ةّنسم تناك نإ اذكو

 فالتخال ؛ًالثم رهظلاك ءضرفلا نييعت نم دب الف :ًاضرف تناك ناو

 .ضورفلا

 مزلي هنأل ؛(مامإلا ةعباتمو «ةالصلا يوني :هريغب ًايدتقم ناك نإو) :لاق
 .همازتلا نم دب الف هتهج نم ةالصلا داسف

 .4 رنک موشح اور » :ئلاعت هلوقل ؛(ةلبقلا لبقتسيو )٤- :لاق

 ١. 55 /ةرقبلا

 ةباصإ هضرفف :ًابئاغ ناك نمو ءاهنيع ةباصإ هضرفف :ةكمب ناك نم مث
 ي و نأل ؛حيحصلا وه ءاهتهج

 ءرثُعلا ققحتل ؛(رَدَق ةهج يأ ىلإ يلصي :ًافئاخ ناك نّمو) :لاق

 ۱ .هابتشالا ةلاح هبشأف



 اهمّدقتت ىتلا ةالصلا طورش باب 1۳۹

 دهتجا : ا هلاس مه بت سلو لبقلا هيلع ت تهبتشا ناف

 . اهديعي ال : یلص ام دعب أطخأ هنأ ملع ناف یلصو

 . هتالص ىلع ینبو «ةلبقلا ىلإ رادنسا : الصلا يف كلذ ملع ناو

 :اهنع هلأسي نم هترضحب سیلو لیلا هيلع تهششا ناف) : لاق

 رکنی ملو و ورحت مهيلع هلل EY ةباحصلا نأل و دهتجا

 ."مالسلاو ةالصلا هيلع هللا 5 مهيلع

 ٌرابختسالاو «هقوف لیلد مادعنا دنع ٌبجاو رهاظلا ليلدلاب لمعلا نألو

 .يرحتلا قوف
 .(اهدیعی ال :یلص ام دعب أطخأ هنأ ملع نإف) :لاق

 .ًاطخلاب هنقیتل 4۳ ربدتسا اذإ اهدیعی :هللا همحر ("”يعفاشلا لاقو
 فيلكتلاو «يّرحتلا ةهج ىلإ ةجوتلا الإ هِعّسو يف سيل :لوقن نحنو 5 ۳ ۰

CRهو  

 .عسولاب ديقم

 .(هتالص ىلع ئنبو «ةلبقلا ىلإ رادتسا :ةالصلا يف كلذ ملع نإو) :لاق

 «ةالصلا يف مهتئيهك اورادتسا :ةلّيِقلا لوحتب اوعمس امل ءابق لهأ نأل 3 2 2 2 ك

 «نافيعض :امهدنس یفو ۱۰۲۰(۰) هجام نبا ننس «(75) يذمرتلا ننس )١(

 رظني مالک اهنم لک يف قرط ةدع هلو ۰۲۷۱/۱ ينطقرادلا ننس ۷4۳(۰) كردتسملا

 ۰۱66/۱ رابخالاو فیرعتلا ۰۱۲۰/۱ ةياردلا ۰۳۰/۱ ةيارلا بصن

 ۰۱۷/۱ جاتحملا ينغم (۲)

 ۰۱۵۸/۲ ةيانبلا .اقافتا ديعي ال :رسایتلاو نمايتلا يف امآو «ةلبقلا ربدتسا يأ (۳)



 ۷ اهمّدقتت ىتلا ةالصلا طورش باب

 «قرشملا ىلإ ٍىلصو لبقلا ئّرحتف ٠ قم ٍةليل يف ًاموق مَآ نمو
 الو .هللخ مهلکو «ةهج نیل مهنم راحاو لك یلصف .هفلخ نم ئّرَحَتو

 . مهأزجأ : مامالا ْعّنَص ام نوملعی

 ."”هالسلاو ةالصلا هيلع يبن هاو

 لمعلا بوجول ؛اهيلإ هجوت :ىرخأ هج ۰ هر ل 0 اذإ اذكو

 «قرشملا ئلإ یلصو ءةلبقلا یرحتف تل يف مت 7 نمو) :لاق

 الو :هّقلخ مهلکو در ىلإ مهنم راحاو لك لصف هفلخ نم یرحتو

 .(مهأزجأ :مامالا عَص ام نوملعی

 يف امك «ةعنام ريغ ةفلاخملا هذهو .يرحتلا ةهج ىلإ هجوتلا دوجول

 .ةبعكلا فوج

 لعفل ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ناسحتسا دجأ مل :۱۲۵/۱ ةياردلا يف لاق (۱)

 ملسم حيحصو «(444 ۰8۰۳) يراخبلا حيحص يف وهف مهّلعف امأو یابق لهأ

 ءابقب حبصلا ةالص يف سانلا امنيب» :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح نم )

 ری دقو «نآرق ةليللا هيلع لزنأ دق ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نإ :لاقف ءوتنآ مهءاج ذإ
 .«ةبعكلا ىلإ اورادتساف «ماشلا ئلإ مههوجو .تناكو ءاهولبقتساف «ةلبقلا لبقتسي نأ

 دقف ١55/١ رابخالاو فيرعتلاو ۰۳۷۲ ص يعملألا ةينم يف مساق ةمالعلا امأ

 يف مهنع هللا يضر ةباحصلا لعفل ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ناسحتسا دنسآ

 «(حارتسملا دجسم) ةثراح ينب دجسم يف لب «ءابق ريغ يف ةصق يف نكلو «مهترادتسا

 يف ةصقلا ركذو «ملسم تنب ةليون نع (۲۱۱۹۷) ريبكلا يف يناربطلا هجرخآ اميف

 .«بيغلاب اونمآ لاجر كئلوأ» :مهربخ هّمََب نيح ملسو هيلع هللا یلص لاقف «مهترادتسا



 اهمّدقتت يتلا ةالصلا طورش باب 1:۳۸

 . هيلع ًامدقتم ناك ول اذکو ّیالص دسفت : همامإ لاحب مهنم ملع نمو

 ىلع همامإ نأ دقتعا هنأل ؛(هْالص دسفت :همامإ لاحب مهنم مع نمو) :لاق

 .أطخلا

 یلاعت هللاو ماقملا ضْرَف هِكرَتل ؛(هيلع ًامدقتم ناك ول ""اذکو) :لاق

 .ملعا

oF 3Fدع د د  

 .دسفت يأ (۱)



 ۰:۳۹ باب

 باب

 ةالصلا ةفص

 دوحسلاو عوکر لاو تءارقلاو «مایقلاو «ةميرحتلا : ةتس ةالصلا ضلارف

 . دهشتلا َرادقم ةالصلا رخآ ىف ةدعقلاو

 باب

 ةالصلا ةفص

 :(تس ةالصلا ضئارف) :لاق

 ةريبكت :دارملاو ۰۳/رثدملا .۹6زیکت كرو :یلاعت هلوقل ؛(ةميرحتلا ١

 .حاتتفالا

 ۰۲۳۸ /:رقبلا .€ َنيتِندَ و اوموفو» : یلاعت هلوقل ؛ (مايقلاو -۲)

 .۲۰/ لمزملا .# ناف نم رس ام اوقاف :ئلاعت هلوقل ؛ (ةءارقلاو -۳)

 .عوكرلاو -6)

 .۷۷/جحلا 4 اون جساو ا : یلاعت هلوقل ؛(دوجسلاو ۵

 .(دهشتلا رادقم ةالصلا رینآ يف ةدعقلا و
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 ر

 .ربک : ةالصلا يف َعَرَش اذإو

 هّمَلع نيح هنع هللا يضر ٍدوعسم نبال مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 .)«كثالص ْتَّمت دقف :اذه تلعف وأ ءاذه تلق اذإ» :دهشتلا

 .أرقي مل وأ أرق «لعفلاب مامتلا قلع
 ةا وهف :كلذ لعوس امو) :لاق

 ةروسلا مضو قحتافلا ةءارقک «تابجاو اهیفو سل مسا "”قلطأ

 «ئلوألا ةدعقلاو «لاعفألا نم ًارّيكم حر اميف بيترتلا ةاعارمو ءاهيلإ

 «نيديعلا تاريبكتو «رتولا يف تونقلاو «ةريخألا ةدعقلا يف دهشتلا ةءارقو

 .هيف تفاخی اميف ةتفاخملاو «هيف رهجي اميف رهجلاو
 .حيحصلا وه اذه "اهکرتب وهسلا اتدجس هيلع بجت اذهلو

 , لاب اهبوجو تبث هنأ امل :«باتكلا» يف ةس :اهتیمستو

 .انولت اّمِل ؛(رُبک :ةالصلا يف عرش اذاو) :لاق

 ۰۳۰۳/۱ ةيارلا بصن رظنیو «هنع تكسو «(4717) دواد يبأ ننس (۱)

 .هرصتخم يف يرودقلا مامالا يأ (۲)

 .ًايهاس تابجاولا هذه دحأ كرتب يأ (۳)

 )٤( ةيانبلا رظني .ءاهقفلا نم ٌقيرف هلبقي ملو «درو ٌذخأ باوجلا اذه يف ۰۱۷9/۲
 .ديعلا ةالص مكح ئلع قيلعتلا يف هلثم يتأيسو



 ۶:۱ ةالصلا ةفص

 ۰ 6٠ه هو و هو و و هوو ع. ىو وهوه هواه ههه و و و هه و و و و و و و و و هواه و و هاه هو اه ههه

 ."”«نيبكتلا :اهميرحت» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 مرح نم نإ یتح هللا همحر "يعفاشلل ًافالخ ءاندنع طرش وهو
 .اندنع عوطتلا اهب يدوي نأ هل ناك :ضرفلل

 .ةينكرلا ةيآ اذهو «ناکرالا رثاسل طرت ام اهل طرفي هنإ :لوقی وه

 كير دسار کدو :ةلاغت هلوق وهو «صنلا يف هيلع ةالصلا فطع هنأ : :انلو

 .۱۵/ یلعألا .4 لص

 :ناع الا نازک یکی أل اتو ی راستا هاو

 .مایقلا نم هب لصتی امل : طئارشلا ةاعارمو

 ثیدحلا اذه :لاقو ۲۳۸(۰) يذمرتلا ننس ۰61۱۸ ۰۷۱) دواد یبآ ننس (۱)

 «حیحص هدانسا :۲۸۹/۳ عومجملا يف يوونلا لاق «نسحأو بابل اذه يف ءيش حصآ

 مامالا نأ :يراخبلا نع يذمرتلا نع لمَن مث «لیقع نب دمحم نب هللا دبع :هيف نأ الإ
 ماكحألا ةصالخ يف ًاضيأ يوونلا هّسحو «ها .هب نوجتحی يديمحلاو قاحسإو دمحأ
 .۳۰۷/۱ ةيارلا بصن رظنيو ۱

 7٠١/١. رايخألا ةيافك .هدنع نکر يهف (۲)

 .طرش عورشلا ریبکت نأ لجال يأ (۳)
 رئاسل طرتشی ام ریبکتلل طرتشی :هللا همحر یعفاشلا هلاق امع باوج اذه (8)

 ةيانبلا .هلجال ال «ریبکتلاب لصتی يذلا مايقلا لجال :طئارشلا ةاعارم :ينعي «ناكرألا

۲ 
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 . هيأ يتمحَش هيماهبإب يزاحُب ئتح لوألا ةريبكتلا عم هيدي فری 7

o ۳هه 4  ¢ 

 هيلع يبنلا نأل ؛ كس وهو 6 یلوگالا ةريبکتلا عم هی دی عفریو) : لاق

 ."””هيلع "”بظاو مالسلاو ةالصلا

 فسوی يبأ نع يورملا وهو «ةنراقملا طارتشا ىلإ ریش ظفللا اذهو

 .هللا همحر يواحطلا نع یکحملاو «هللا همحر

 نع ءايربكلا يفن هِلْعِف يف نأل ؛رُبکی مث ءالّوأ هيدي عفر هنأ حصألاو

 .ةداهشلا ةملك يف امك تابثالا ىلع مدقم يفنلاو «هللا ريغ

 .(هْينْدَأ يتمحش هْيماهبإب يذاحُب یتح) هيدي عفریو :لاق

 .هيبكنم ىلإ هيدي عفري :هللا همحر  يعفاشلا دنعو

 .ةزانجلاو یایعالاو «تونقلا ةريبکت اذه لغو
 هيلع يبنلا ناك :لاق هنع هللا يضر يدعاسلا ٍديَمَح یبآ ثيدح :هل ۲ 2م ۶

 .“'هّيبكنم ىلإ هيدي عقر :ربک اذإ مالسلاو ةالصلا

 .ريبكتلا عم :خسُت يفو )١(

 .ه۷۹۷ ةخسن ةيشاح .ةّنسلا ةمالع وهو كرتلا عم (۲)

 :امهنع هللا ىضر رمع نبا ثيدحك «كلذ ىلع ةلادلا ثيداحألا نم اذه ذخأ (۳)
 يراخبلا حم «هيدي عفر.ةالصلا حتفتسا اذإ ملسو هيلع هللا یلص يبنلا تيأر

 ٠۲۷/١. ةياردلا رظني .(۳۹۰) ملسم حيحص ۷۳۰(۰)

 )٤( جاتحملا ينغم ۰۱۵۲/۱

 .(۳۰) يذمرتلا ننس « )۷۹٤( يراخبلا حيحص )0(
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 س

 نبکآ نمحرلا : وأ مظعأ : وأ لجآ هللا : ریبکتلا نم الدب لاق ناف

 ةفينح يبآ دنع هأزجأ : یلاعت هللا ءامسآ نم هريغ وأ هللا الإ هلا ال : وأ

 . لا امهمحر ٍدمحمو

 الإ هئزجُي مل : ٌریبکتلا نسحب ناك نإ : هللا همحر فسوي وبآ لاقو
 5 ع 4 يب ےگ ع 5 و مادر ۶

 . ریبکلا هللا : وأ نییک هللا : وأ ءربكألا هللا : وأ نبکآ هللا : لوق

 مهنع هللا يضر سنأو بزاع نب ءاربلاو () رج نب لئاو ةياور :انلو

 "5 عفر ربك اذإ ناك مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ

 .هانلق امب وهو ءمصألا مالعال ليل | عفر نالو

 .ةرورضلاو رذعلا ةلاح ىلع لمحي :هاور امو

 .اهل رتسأ هنأل ؛حيحصلا وه ءاهييكتم کنم ما تای مرت ةأرملاو

 نمحرلا :وأ مظعا :وأ لد هللا :ریبکتلا نم ًالَدَب لاق نإف) :لاق

 يبأ دنع هأزجأ :یلاعت هللا ءامسأ نم هريغ وأ لا الإ َهلإ ال :وأ ءٌربكأ

 .هللا امهمحر رلمحمو ةفينح
 :لوق الإ زجی مل :ريبكتلا نیحی ناك نإ هنا معز تموپ نی لر

 .نیبکلا للا ؛وآ نییک لا :وآ کالا لا :وآ کا هل

 .نيلوأالاب الإ زوجي ال :هللا همحر "" يعفاشلا لاقو

 .(۱۱) ملسم حیحص (۱)

 ۰۱۵۱/۱ جاتحملا ينغم ()



 ةالصلا ةفص ٤٤

 یمسو َحَبَذ وأ «ةيسرافلاب اهيف ًارق وأ ءةيسرافلاب ةالصلا حتتفا نإف
 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع هأزجأ : ةيبرعلا نسحُي وهو « ةيسرافلاب

 .ةحيبذلا ىف الإ هئزجي ال : الاقو

 .ًاعيمج مهلوق يف هأزجأ : ةيبرعلا نِسحُي مل ناو

 50 لا ار ل لا هو فلات لاقو

 .فیقوتلا هيف لصألاو
 «ءانثلا يف غلبأ :هيف ماللاو فلألا لاخدإ :لوقي هللا همحر يعفاشلاو

 ا
 :یلاعت هللا تافص يف ًاليِعَفو «لعفأ :ن :لوقي هللا همحر فسوي وبأو
 ا

 .ىنعملا ىلع الإ ردقي ال هنأل ؛ریبکتلا نسحي ال ناك اذإ ام فالخب

 .لصاح وهو «ّةغل میظعتلا وه :ریبکتلا نأ :امهلو

 حبذ وأ «ةيسرافلاب اهيف أرق وأ ءةيسرافلاب ةالصلا حتتفا نإف) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع هأزجأ :ةيبرعلا نسحی وهو «ةيسرافلاب ئّمسو

 .ةحيبذلا يف الإ هئزجي ال :الاقو

 .(اعیمج مهلوق يف «هأزجأ :ةيبرعلا نسحُي مل ناو

 .۲۹ص نيقلتلا (۱)

 ۰۱۸۸/۲ ةيانبلا .ربکآ هللا :هلوق وهو (۲)



 قيبرعلا يف هللا امهمحر ةفينح يبأ عم ٌدمحمف :حاتتفالا يف مالكلا امأ

 ام ةّيزملا نم اهل برعلا ةغل نأل ؛ةيسرافلا يف هللا همحر فسوي يبأ عمو

 اهن نما

 «يبرع موظنمل مسا نآرقلا نأ :امهلوق ُهْجَوف :ةءارقلا يف ٌمالكلا امأو
 .ءاميإلاك «ینعملاب یفتکی :زجعلا دنع هنأ الإ ,"”صنلا هب قط امك

 .ناسل لكب لصحَي ركذلا نأل ؛ةيمستلا فالخب

 .«َيلوألا رژ ین مو ۲ :یلاعت هلوق :هللا همحر ةفينح يبألو

 ."'ةغللا هذهب اهيف نكي ملو ۰۱۹۱/ءارعشلا

 .ةكراوتملا ةكسلا هتفلاخمل ؛اثیسم ریصی هنآ الإ ءدجعلا دنع زوجی اذهلو

 .انولت اَمل ؛حیحصلا وه «ةيسرافلا ئوس ناك ٍناسل ياب زوجیو

 الو «دادتعالا يف فالخلاو تاغللا فالتخاب فلتخي ال ینعملاو

 .داسف ال هنأ يف فالخ

 .دامتعالا هیلعو امهلوق لإ ةلأسملا لصأ يف هعوجر یوریو

 .فالتخالا اذه ىلع :دّهشتلاو «ةبطخلاو

 .۲/فسوی .4اًيِبرع انف هتلر © :یلاعت هلوق يف امك (۱)

 .ةيبرعلا يأ (۲)
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 هو هو ۶ 2 ۴ هم

 . هزجی مل : يل رفغا مهللا : ب ةالصلا حتتفا ولو

 . هترس تحت امهعضیو «یرسیلا ىلع ینمیلا هديب دمتعیو

 .""فتراعتلا ربتعی :ناذألا يفو

 بوم هنأل ؛(هزجی مل :يل رفغا مهللا :ب ةالصلا حتتفا ولو) :لاق

 .اصلاخ امیظعت نكي ملف «هتجاحب

 ال :ليقو ءهللا اي :هانعم نأل ؛هئزجي :ليق دقف :مهللا :لاق ولو

 .الاؤس ناكف «ريخب انما هللا اي :هانعم نآل ؛ هئزجی

 ؛(هنرس تحت امهعضیو «ئرسيلا ىلع .ئنميلا هديب دمتعیو) :لاق

 تحت لامشلا ئلع نيميلا عضو سلا نم دا :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
 لا

 .لاسرإلا يف هللا همحر "كلام یلع ةجح وهو

 .“ردصلا یلع عضولا يف هللا همحر يعفاشلا ئلعو

 كاذف :رخآ ناسلب ناك نإو «ربتعملا وهف :ًايبرع ناك نإف «سانلا فرع ينعي (۱)
 ۰۱۹۵/۲ ةيانبلا ها .مالعإلا ناذألا نم دوصقملا نأل ؛ ربتعملا

 ةيانبلا رظني :حيحص ريغ ًاعوفرم هدانسإو .هنع هللا يضر يلع لوق نم (۲)

 رابخالاو فيرعتلاو ۱۷۷۰(۰) نابح نبا حيحص ۰6۷۵7) دواد يبأ ننس ۲

 .۳۲۰/۳ ةبيش يبأ نبا فنصم ىلع ةماوع دمحم خیشلا ذاتسألا قیلعتو ۱

 ىلع ینمیلا عضی نأ نيب رييختلا ۲۰۱/۱ يفاكلا يف ربلا دبع نبا رکذ (۳)

 .ةيكلاملا دنع ةنم كلذ لك «امهلسری وأ یرسیلا

 )٤( رايخألا ةيافك 5/١؟7١.



 ۷ ةالصلا ةفص

 دج ئلاعتو كمسا كرابتو كدمحبو مهلا كناحبس : لوقي مث

 دو ی میلان برقآ ةرسلا تحت حضولا ناو

 لا امهمحر فسوی يبأو ةفينح يبأ دنع مايقلا ةّنس دامتعالا مث

 هالا ةلاح لیسرپ ال ج

 وه ءالف :ال امو ءهيف دمتعی :"”نونسم کو هيف مايق لک نأ :( :لصألاو

 .ةزانجلا ةالصو «ترنقلا ةلاح يف دمتعيف «حيحصلا

 .دايعألا تاريبكت نيبو «"'ةموقلا يف ليمرُيو
 :مايقلا لاطأ اذإ امأ ءمايقلا لطب مل اذإ اذه :*هنع هللا يضر لاق

 .ةعيشلا ةفلاخمل اراهظإ ؛دمتعیف

 ئلاعتو «كّمسا كرابتو «كدمحبو مهللا كناحبس :لوقي مث) :لاق

 .(كریغ هلإ الو كج
o 2 7 31 ۱و  

 ول .يهجو تهجو) :هلوق هيلإ مضي هنأ :هللا همحر فسوی يبآ نعو

 .هنال :خسن يفو (۱)

 رظنیو «فلؤملا مالک يف نیرطس دعب يتأيس امك «لیوط نونسم رکذ يأ (۷)
 .ةياقنلا حرش يف هداز سايلإ نع ًالقن ۲ يونكأل ةياعسلا ۰۳۲۹/۱ قئارلا رحبلا

 .عوكرلا نم عفرلا يف يأ (۳)

 1464و ء«ه۹۷۷و «يدعس ةخس يف ححصم :ةعيشلا :هلوق ىلإ انه نم (4)

 .عوبطملا نمو خس نم طقسو اهریغو «ةيناميلسلا

 .كتمظع يأ (5)



Aةالصلا ةفص  

 هه هو و .٠ و او هو هو و د ه.اوأ و هه واو د. هاه ده ده ده هه GGG هه هاه هه هاه اه هده اه هله ® ®

 لوقي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ هنع هللا يضر يلع ةياورل ؛«هرخآ
۰ (۱) 
 . كلذ

 حتتفا اذإ ناك مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ هنع هللا يضر سنأ ةياور :امهلو

 .اذه ٰیلع ديزي الو "هرخآ ىلإ «...كدمحبو هللا كناحبس :أرقو ءرّبك ةالصلا

 .داجهتلا ىلع لومحم :هاور امو

 .”ضئارفلا يف هب ينأي الف «"”ريهاشملا يف ركذُي مل :كؤانث لجو :هلوقو

 لصّتتل ؛ریبکتلا لبق :*«يهجو ْتهَّجو» :هلوقب يتأي ال نأ یلوالاو

 .حیحصلا وه «هب ةينلا

 )١( ملسم حيحص )۷۷۱(.

 ۲۲(۰) يذمرتلا ننس ۰6۷۷۵) دواد يبآ ننس ۸۰4(۰) هجام نبا ننس (۲)

 ۰۱۲۹/۱ ةياردلا ۰۱۵۹/۱ رابخالاو فیرعتلا رظنی «نوقوئوم هلاجرو

 :ةياغلا يف يجورسلا لاقو «ةروهشملا رابخألا يف يأ :۲۰۸/۲ ةيانبلا يف لاق (۳)

 طوسبملا يف يسخرسلا هرکذو «ها .ةنيدملا لهأ ىلع ةجحلا باتک يف اذه دمحم دازو

 ۲۹۰/۱ ریدقلا حتف يف مامهلا نبا هازعو جحلا هباتک يف دمحمل هازعو ۱

 هللا ىلإ مالکلا بحأ نم نإ» :هنع هللا يضر دوعسم نبا مالک نم سودرفلا دنسمل

 .مفرلا مُکح هل امم ها .«...كؤانث لجو...مهللا كناحبس :دبعلا لوقي نأ : لجوزع

 !؟ریهاشملا يف رکذ ضئارفلا يف هب یی ام لك لهو (4)

 لاق نم لوق نع زارتحالل ديكأتلا اذهو :تلق .هجوتلاب يتأي ال :خسُن يفو (۵)

 ۰۲۰۸/۲ ةيانبلا .نيرخأتملا خياشملا نم هب



 ۹ ةالصلا ةفص

 ءميحرلا نمحرلا هللا مسب : أرقيو «ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ليعتسيو

 .امهب رسيو

 ناف تار اذا # : یلاعت هلوقل ؛ (ميجرلا ناطیشلا نم هللاب ذيعتسيو) :لاق
 8 2 هو 2 5

 .نآرقلا ةءارق تدرأ اذإ :هانعم ۰۹۸/لحنلا .4 ران طعم نم هلأ دیس

 .نآرقلا قفاویل ؛ هللاب ذيعتسأ :لوقی نأ 'يكوألاو

 e و و
 .هللاب ذوعأ :هنم برقيو

 ؛ هللا امهمحر دمحمو ةفينح ىبأ دنع ءانثلا نود «ةءارقلل مت ذوعتلا مث

 تاريبكت نع رخویو «يدتقملا نود ؛قرشخلا هب ىتأي یتح ءانولت امل

 ("”ريهاشملا يف لق اذكه (میحرلا نمحرلا هللا مسب :ًارقیو) :لاق

 نهیفخب عبرأ» :هنع هللا يضر دوعسم نبا لوقل ؛(امهب ربا : لاق

 او هاو 00 اهنم َركذو ءمامإلا

 امل ؛ ةءارقلاب رهجلا دنع ةيمستلاب رهجي : هللا همحر © یعفاشلا لاقو

 .راثآلا هذه اهیف رظنتو ۰۲۱۲/۲ ةيانبلا .ةروهشملا رابخألا يف يأ (۱)

 .دمحلا كلو انبر :خسُت يفو «دهشتلا :عبارلاو :خسُت ةيشاح يف بتکو (۲)

 مل :ةيادهلا وجرخم لاق ۱6۱/۱ رابخالاو فیرعتلا يف مساق ةمالعلا لاق (۳)

 نباو ۰۲۸۰/۲ یلحملا يف مزح نبا كلذ هنع ئور هنأ مهیلع كردتساو «كلذ دجن

 ۰4۳1/۱ (۳۰) راکذتسالا يف ربلا دبع

 )٤( جاتحملا ينغم ١//اة ٠ .



 ةالصلا ةفص ع

 .ءاش ةروس يأ نم ٍتايآ ثالث وأ ءاهعم ةروسو .باتكلا ةحتاف : أرقي مث

 ." ةیمستلاب هتالص يف َرَهَج مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور

 هيلع هنأ ربخأ هنع هللا يضر ًاسنأ ّنأل ؛ميلعتلا ىلع لومحم وه :انلق
 ."'اهب رهجی ال ناك مالسلاو ةالصلا

 .ذوعتلاك «ةعكر لک لوأ يف اهب يتأي ال هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نع مث

 .امهلوق وهو ءًاطايتحا ؛اهب يتأي هنأ :هنعو

 يتأي هنإف هللا همحر دمحم دنع الإ «ةحتافلاو ةروسلا نيب اهب يتأي الو

 .ةتقاخملا ٍةالص يف اهب

 يأ نم تایآ ثالث وأ ءاهعم ةروسو «باتکلا ةحتاف :أرقي مث) :لاق

 .(ءاش ةروس

 .اهيلإ ةروسلا مض اذکو ءاندنع انكر نّيعتت ال ةحتافلا ةءارقف

 .*امهیف هللا همحر كلاملو ةحتافلا يف هللا همحر ""يعفاشلل ًافالخ

 ينطقرادلا ننس «يبهذلا هقفاوو .هححصو ۷۵۰(0) مکاحلل كردتسلا (۱)
 .ةدیدع قرط هلو ۰۱۳۱/۱ ةياردلا رظنیو ۰۷۸/۲ (۷)

 ۳۱/۱ ةياردلا ۰۱۱۳/۱ رابخالاو فیرعتلا رظنیو ۳۹۹(۰) ملسم حیحص (۲)

 ۰۲۰۳/۱ رايخألا ةيافك (۳)

 نأ ۲۳۹/۲ ةيانبلا يف ينيعلا هبنو ءاهيلإ ةروسلا مضو ةحتافلا ةءارق يف يأ (5)

 رظنیو هس ةروسلا مض نأ باوصلا نأو «ةحيحص ريغ كلام مامالل لوقلا اذه ةبسن
 ۰۲۹ص باهولا دبع يضاقلل نیقلتلا ةيكلاملا لوقل



 ٤0١ ةالصلا ةفص

 ی «متؤملا اهلوقیو «نيمآ : لاق : نيلاضلا الو : ٌمامإلا لاق اذإو

 «باتكلا ٍةحتافب الإ ةالص ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :“"هل
۲ ۳( 

 ." «اهعم ةروسو

 ةحتافب الإ ةالص ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :هللا همحر يعفاشللو
MMباتكلا » . 

 7١. /لمزملا . نا نی رَ ام اورا : ئلاعت هلوق :انلو

 «لمعلا بجوي ؟هنکل *زوجت ال ردحاولا ربخب باتكلا ىلع ةدايزلاو
 .اطایتحا ؛امهبوجوب انلقف

 .(متؤملا اهّلوقيو «نيمآ :لاق :نیلاضلا الو :مامالا لاق اذإو) :لاق

 .«اونمأف :مامإلا نّمأ اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 اذإو» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق يف هللا همحر "”كلامل ٌَكّسمتم الو

 .هللا همحر كلام مامإلل يأ (۱)

 هجام نبا ننس «نسح ثيدح :لاقو ۰۲۳۸) يذمرتلا ننس يف بيرق ظفلب (۲)

 دنسم «(7777) يناربطلل طسوألا مجعملا ۳۱۳۲(۰) ةبيش 7 نبا فنصم ۰۸۳۹)

 ۰۱۳۷/۱ ةياردلا رظنیو ۱۷۹۰(۰) نابح نبا حیحص ۰ (۱۰۹۹) دمحآ

 .(۳۹6) ملسم حیحص ۰6۷۵) يراخبلا حیحص (۳)

 ۲۲۰/۲ ةيانبلا .خست هنأل (5)

 .«اهعم ةروسو «باتکلا ةحتافب الإ ةالص ال» :وهو «روکذملا ثیدحلا يأ (۵)

 .(۱۰) ملسم حیحص ۷۸۰(۰) يراخبلا حیحص (7)

 نووري نویندملاف :نیمآ :مامالا لوق يف فلتخا :۲۰7/۱ يفاكلا يف لاق (۷)



 ةالصلا ةفص 6

 .عكريو ءربكي مث اهتوفخیو
 . طاطحنالا عم ٌربكيو : «ريغصلا عماجلا» يفو

 يف لاق هنأل ؛ةمسقلا ثيح نم «"”«نيمآ اولوقف :نيلاضلا الو :مامالا لاق
 .«اهلوقی مامإلا نإف» :هريخآ

 .هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا ثيدح نم انيور اَمِل ؛(اهتوفخیو) :لاق

 .مافحالا نیلع ام نوکیف «ماعد هلالو

 ردات الحا "نيدققاو ناو ةف رضقلاو  دملاو

 .عكريو ءربكي مث) :لاق

 هيلع يبنلا نأل ؛(طاطحنالا عم ٌربكيو :«""ریغصلا عماجلا» يفو
 ل

 ٠ عئدو يد کنم رک نا ناار ةالصلا

 .هنع هنوبأي نویرصملاو «كلذ هنع

 .(4۱۵ م ۰۷۸۲ م) نیحیحصلا يف وهو ۰6۷۲۷) يئاسنلا يف ظفللا اذهب (۱)

 .نیمآ : فلأ دم يآ (۲)

 .نیمآ : يف ميملا ديدشت يأ )۳

 ئلعو :۲4۹/۲ ةيانبلا يف لاق «دسفت ال :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع دسفتف )٤(

 .یوتفلا امهلوق

 . 1۸ص (4)

 )۱۱٤١(«‹ يئاسنلا ننس «حيحص نسح ثيدح :لاقو ۲۵۳(۰) يذمرتلا ننس (7)

 .(۳۱۲۰) دمحأ دنسم



 tor ةالصلا ةفص

 .ًافذح ریبکتل هلا فذحیو

 مو«, 2 ۳
 الو .هرهظ طسیو هعباصآ نيب جرفیو هیبکر ىلع هیدیب دمتعیو

 .هنسکتی الو سر عفر

 .(افذَح ریبکتلا فذحیو) :لاق

 يفو «ًاماهفتسا هنوکل ؛"نْیذلا ثیح نم ًاطخ :هللوأ يف دملا نال

 .ةغللا ثيح نم حل :هرخآ

 هيلع هلوقل ؛(هعباصآ نيب جرفیو «هیتبکر یلع هیدیب دوتعیو) :لاق
 ىلع كيدي عضف تعكر اذإ» :هنع هللا يضر سنال مالسلاو ةالصلا

 ."”«كعباصأ نيب جرفو «كيتبكر

 ذخألا نم ّنكمأ نوکیل ؛ةلاحلا هذه يف الإ جيرفتلا ىلإ بد الو

 .ةداعلا ىلع رتي :كلذ ءارو اميفو ءدوجسلا ةلاح يف الإ مضلا ىلإ الو

 عكر اذإ ناك مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛(هَرْهَظ ٌطُسِبَيو) :لاق

 ."”هرهظ طب
 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛(هّسكتي الو «هسأر فری الو) :لاق

 .۲۵۱/۲ ةيانبلا ؟ال مأ رفكي له فلّتخاو «هتالص زوجت الو (۱)

 نابح نبا حيحص ۵۹۹۱(۰) طسوألاو ((۸۵7) يناربطلل ريغصلا مجعملا (۲)

 ۰۱۶۰/۱ ةياردلا رظنيو ۰۵/۲ يقرزألل ةكم رابخآ (۱۸۸۷)

 هدنسم يف جارسلا سابعلا وبآ هاور ١51/1١: ةياردلا يف هنع لاق ثيدحلاو (۳)

 .(۸۷۲) هجام نبا ننس رظنيو ‹ حيحص دانساب ۱۳۱ص



 ةالصلا ةفص 3-24

 .هاندآ كلذو ءًاثالث میظعلا يبر ناحبس : هعوکر يف لوقیو
 2 و ت 5 2 م و 5 ۳ 7 05

 انبر : متّوملا لوقيو .هدمح نمل هللا عمس : لوقیو .هسأر عفري من

 و ص

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع مامإلا اهلوقي الو «دمحلا كل

 و
 . هسفن يف اهلوقي : الاقو

 ."”هعنقي الو ءهّسأر بّوصُي ال عكر اذإ ناك
 2 ۳ 7 و

 .(هاندأ كلذو «ائالث «ميظعلا يبر ناحبس :هعوكر يف لوقيو) :لاق
 هو

 :هعوكر يف لقيلف مکدحآ عكر اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 .عمجلا لامك یندآ يأ «۳هاندآ كلذو ءًثالث میظعلا يبر ناحبس

 2 و ر س 2 3 ت ر و 5 - ۳ 5

 :متؤملا لوقيو «هذمح نمل هللا حوس :لوقيو .هسأر عفرب مث) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع مامالا اهلوقی الو «دمحلا كل انبر
4 5 4 ۰ ۰ 7 

 يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره وبأ ئور امل ؛ (هسفن يف اهلوقی :الاقو

 نم و

 ."'نيركذلا نيب عمجي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع

 .هسفن یسنپ الف «ةريغ ضرح هنألو

 :مامإلا لاق اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :هللا همحر ةفينح يبأل

 نبا حيحص ۲۹۱(۰) ةبيش يبأ نبال فنصملا «هعنقی :تطبض خسُن يفو (۱)

 .(4۹۸) ملسم حيحص يف :«هبوصی ملو هسأر صخشي مل» :ظفلبو «(1871) نابح

 ننس لش اذه :لاقو )755١(« يذمرتلا ننس ۸۹۰(۰) هجام نبا ننس (۲)

 .عاطقنا مهدانسإ يف : ١157/1١ ةياردلا يف رجح نبا لاق ۸۸۲(۰) دواد يبأ

 .(۳۹۲) ملسم حیحص ۰۷۵) يراخبلا حیحص 2



 }00 ةالصلا ةفص

 .دَجسو ربك : ًامئاق یوتسا اذإ مث

 .""«دمحلا كل انبر :اولوقف :هدمَح نمل هللا عمس

 .ةكرشلا يفانث اهناو «ةمسق هذه

 .هللا همحر "”'يعفاشلل ًافالخ ءاندنع عیمستلب متوملا يتأي ال اذهلو

 .ةمامالا عوضوم فالخ وهو «يدتقملا ديمحت دعب هدیمحت عقی هنألو

 .دارفنالا ا اع لر :هاور يذلاو

 ءافتکالا یورپ ناک ناو حصالا يف امهنی مي ةرطملاو

 .دیمحتلاب یوریو «عیمستلاب

 .””ىنعم هب تآ :هيلع ةلالدلاب مامالاو

 .(دجتسو ءرّبك :ًامئاق یوتسا اذإ مث) :لاق

 تب املف ؛دوجسلاو ریبکتلا امأ

 .ضرفب سيلف :ًامئاق ءاوتسالا امأو

 .دوجسلاو عوكرلا يف ةنيئامطلاو «نیتدجسلا نيب ةسلجلا "”اذكو

 )١( يراخبلا حيحص ) ۰6۷۲۳ 217٠١ملسم حيحص )409: 4۱۱(.

 ) )۲ريبكلا يواحلا .يعفاشلا دنع متؤملا امهنيب عمجي ثيح ۰۱۲۳/۲

 ) )۳.ديمحتلاو عيمستلا يأ

 .7717/5 ةيانبلا .هللا همحر ةفينح يبأ مامإلا نع يأ (5)

 .هسفن ئسني الف «هريغ ضّرَح هنإ :امهلوق نع باوج اذه )٥(
 .ضرفب تسيل يأ )١(



 ةالصلا ةفص 0

 ۰ هه او و و و و GCG و و و واو هه هه عه اه و و هه هه ام هه ه هواه هاه هه و و ®

 همحر فسوی وبآ لاقو هللا 0 رامحمو ةفينح يآ دنع اذهو

 E يعفاشلا لوق وهو تلک كلذ قرت هللا

 هلاق ۰۳«لصُن مل كنإف “لصف مق» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
 .ةالصلا ًفَخأ نيح يبارعال

 1 و 7 ِ و 5

 تخل ضافخنالا وه :دوجسلاو «ءانحنالا وه :عوكرلا نأ :امهلو

 .دوصقم ريغ وه ذإ «لاقتنالا يف اذكو "امهیف ئندألاب ةينكرلا قّلعتتف

 نم تصمت امو» : لاق ثیج «ةالص :های] هتيمست : ور ام رخآ يفو

 .«كتالص نم َتْصَقَن دقف :اثیش اذه

 *"يناجررجلا جیرخت يف ةنينأمطلا اذكو ءامهدنع هس :ةسلجلاو ُةَموَقلا من
 .هّللا همحر

 1 ا 3 ىلإ خلص نا
 وهسلا اتدجس بجت ْئتح « ةبجاو : هللا همحر يخركلا جيرخت يفو

 .هدنع ًايهاس اهكرتي

 )١( رايخألا ةيافك ۲٠۹/۱.

 .نسح ثيدح :لاقو ۳۰۲(۰) يذمرتلا ننس «(8457) دواد يبأ ننس (۲)

 .امهنم :خسُن يفو (۳)

 «...لص مق» :قباسلا ثیدحلا نم يأ (4)

 جیرختلا باحصآ نم «هيقفلا مامالا «يناجرجلا يدهم نب ئيحي نب دمحم (۵)
 .۲۰۲ص ةيهبلا دئاوفلا .-ه۳۹۸ ةنس يفوت «يرودقلا مامإلا هيلع هقفت

 .ه۳ 4٠ ةنس ئفوتملا «نيسحلا نب هللا ديبع ريهشلا مامإلا (1)



 0V} ةالصلا ةفص

 . ضرألا یلع هديب دمتعيو

 . هتهبَجو «هفنأ ىلع َدَجّسو هيأ ءاذج هْيَديو «هّیفک نيب ههجو عضوو

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع زاج : امهدحأ ىلع رصتقا ناف

 . رذع نم الإ فنألا ىلع ٌراصتقالا وجي ال : الاقو

 هنع هللا يضر رجح نب لئاو نأل ؛(ضرألا ئلع هْيَديب دمتعيو) :لاق

 «هیتحار ىلع مَعداو جس :ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر ةالص فصو
 ی مترو

 هيلع هنأ يوز امل ؛ (هْيْدَأ ءاذج هّیدیو یک نيب ههجو تضوو) :لاق
 ."”كلذك لعف مالسلاو ةالصلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛(هتهبجو هفنآ ىلع دجسو) :لاق
 غ او

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع زاج :امهدحآ ىلع رصتقا نإف) :لاق

 ؛هنع ارو وهو ء(رذع نم الإ فنألا ىلع ٌراصتقالا زوجي ال :الاقو

 نابح نبا حیحص ۱۷۵۷(۰) یلعی يبآ دنسم ۸۹7(۰) دواد يبآ ننس (۱)
 نم وه لب «لئاو ثيدح نم بيرغ هنأ رکذو ۰۱8۳/۱ ةياردلا رظنیو ۱۹۱۵(۰)
 .بزاع نب ءاربلا ثیدح

 .(۰۱۱) ملسم حیحص (۲)

 .حیحص نسح :لاقو ۲۷۰(۰) يذمرتلا ننس ۷۹6(۰) يراخبلا حیحص (۳)



 ةالصلا ةفص 40۸

 .زاج : هبوث لضاف وأ «هتمامع روک یلع دجس ناف

 دعو )«مظعا ةعبس ىلع دجسأ نأ تزربآ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 .ةهرجلا :اهنم

 وهو «هجولا ضعب عنضوب ققحتي دوجسلا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو
 .عامجإلاب "جراخ قلا دخلا نأ الإ «هب رومأملا

 .روهشملا يف هجولا : "يور امیف ٌروكذملاو

 رق هو را ؛اندنع ةّنس نیتبکرلاو نيديلا عضو

 يف ةضيرف هنأ هللا همحر "يرودقلا َرَكَذ دقف :نّيمدقلا عضو امأو

 ا

 نأل ؛(زاج :هبوث لضاف وأ «هتمامع "روک ئلع دجس نإف) :لاق
 ا اف عب مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 )4٩0(. ملسم حيحص «(۷۷۹) يراخبلا حيحص (۱)

 ۰۲۷/۲ ةيانبلا .ضعبلا ةدارإ نع يأ (۲)

 .هللا امهمحر دمحمو فسوي وبأ هب جتحا يذلا ثيدحلا نع باوج اذه (۳)

 .77/5/5؟ ةيانبلا

 .يناقتإلا نع يدعس ةيشاح .يخركلا رصتخم حرش يف (4)

 حاضيإلا رون اللا نیا اهضعب وآ لجر عضو يف لیصفتلل رظنیو 37

 .لجر لک نم ٍةدحاو عبصأ عضو يفكي هنأو ۰۱۳ صو ۰۱۳۲۸ ص (يقيقحتب)

 .ةمامعلا هنم عنصُت امم هوحنو شامقلا نم ةمامعلا رود يأ (0

 دبع فنصم ۱8۵/۱ ةياردلا يف امك «فيعض هدانساو ۰40/۸ ءايلوألا ةيلح (۷)



 0۹ ةالصلا ةفص

 r0 2 ول رو چ 2 موس ol هو

 وحن هیلجر عباصآ هجویو هیذخف نع هتطب يفاجيو .هیعبض يابيو
 . ةلبقلا

 هلوضفب يقتي رلحاو بوث يف ئلص مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ئورُيو
 ."”اهدربو < ِض رالا رح

 ."”(كّيِعْبِض ربأو» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(هْيعْبَص يدبيو) :لاق

 وهو «ءادبإلا نم :لوألاو ملا وهو «دادبإلا نم :«دبَأو» :یوریو

 ٠ .راهظإلا
 اذإ ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛(هیذخف نع هّطب يفاجيو) :لاق

 هيدي نيب رمت نأ تدارآ ول "ةمھب نإ تح هیذخف نع هّتطب یفاج دجس
 تر

 .هراج يذؤي ال يك ؛يفاجي ال :فصلا يف ناك اذإ :ليقو

 وعض او

 .(ةلبقلا وحن هّیلجر عباصأ ُهَجَوُيَو) :لاق

 ۰۱۸۲/۱ رابخالاو فيرعتلا رظنيو «مالک اهيف اهلك قرط ةدع هلو «(1575) قازرلا

 ءديج هدنسو ۲۲۷۰(۰) ةبيش يبأ نبال فنصملا ۲۳۲۰(۰) دمحأ دنسم (۱)

 ۰۱۸۲/۱ رابخالاو فیرعتلا يف امك

 ءامهنع هللا یضر رمع نبا ىلع ًافوقوم ((۲۹۲۷) قازرلا دبع فنصم (۲)
 2«كّيعبض ۳ فاجو» :ًاعوفرم ۳0/۱ مكاحلاو )۱۹۱٤(« نابح نبا هجرخأو

 ۰۱6۱/۱ ةياردلا رظنيو

 .كلذب نأضلا صخ امبرو ءزعملاو نأضلا راغص نم :ةمّهبلا (۳)

 )٤( ملسم حیحص )2495 ۹۷



 ةالصلا ةفص ۶:1۰

 .هاندآ كلذو ثالث «یلعألا یبر ناحبس رجس ف لوقيو

 «هنم وضع لك لجسم :نمؤملا دجس |ذ) :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 “«عاطتسا ام ةلبقلا هئاضع نم ةجويلف

 .(هاندآ كلذو ثالث «ئلعألا يبر ٌناحبس :هدوجس يف لوقيو) :لاق

 :هدوجس يف لقیلف مكدحأ دجس اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
 .عمجلا لامك ئندأ يأ ««هاندأ كلذو ءاثالث «ئلعألا يير ناحبس

 متخی نأ دعب دوجسلاو عوكرلا يف ثالثلا ىلع ديزي نأ بحتسُيو
 .""رتولاب مِيْحَي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛رتولاب

 .ريفنتلا ىلإ يدوي ال ئتح ؛موقلا لي وجو ئلع ديزي ال :ًامامإ ناك ناو
 نود *امهلوانتی صنلا نأل ؛ٌةّنس :دوجسلاو عوکرلا تاحیبست مث

 ١ه

 نكل «هدجآ مل 147/١: ةياردلا يفو «بیرغ :۳۸۷/۱ ةيارلا بصن يف لاق (۱)

 .«ةلبقلا هيلجر عباصأ فارطأب لبقتساو» :ظفلب (۸۲۸ ۰۷۹2) يراخبلا حيحص يف

 «(885) دواد يبأ ننس «(؟١55) يذمرتلا ننس ۸۹۰(۰) هجام نبا ننس (۲)

 .لسرم :الاقو

 يفو ءأدج بيرغ :۳۸۸/۱ ةيارلا بصن يف لاق .درفم يرثو ددعب يأ (۳)
 ۱ ۰۱۸۳/۱ رابخإلاو فیرعتلا يف كلذكو ءهدجأ مل : 187/1 ةياردلا

 ةيارلا بصن بحاص بقعت ۳۷4ص يعملألا ةينم يف هسفن مساق ةمالعلا نكل

 لوسر عمس هنأ ةفيذح نع (۸۸۸) هجام نبا یور :تلق :لاقف دج بيرغ :هلوقب

 دجس اذإو «تارم ثالث «میظعلا يبر ناحبس : عكر اذإ لوقي ملسو هيلع هللا یلص هللا

 .تارم ثالث «یلعالا يبر ناحبس :لاق

 .دوجسلاو عوکرلا لوانت :۷۷/جحلا . أود EER :ئلاعت هلوق نإ يأ )٤(



 1 ةالصلا ةفص

 . اهیذخفب اهتطب قزلئو ءاهدوجس يف ضفختت ةأرملاو

E 103 
 دمتعي الو .ٌدعقي الو «هّیمدق رودص لع ًامئاق ئوتساو ربك : ًادجاس

 1 . ضرألا یلع هیدیب

 .صنلا ىلع داري الف ءامهتاحيبست
 نأل ؛(اهیذخغب اهتطب قلتو ءاهدوجس يف ضفخلک ةأرملاو) :لاق

 1 ا كلذ

 ."انیور اَمِل ؛(رّبکیو «هّسأر عفر مث) :لاق

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(دَجَسو ربك :ًاسلاج نأمطا اذإف) :لاق
 .””«ًاسلاج يوتست ئتح كّسأر عفرا مث» :يبارعألا ثيدح يف

 لمحمو ةفينح يبأ دنع هأزجأ :یرخآ َدَجَّسو رّبكو ءًاسلاج وتسي مل ولو
 کد و

 دوجسلا لاح ىلإ ناك اذإ هنأ حصألاو « عفّرلا رادقم يف اوملکتو

 ؛ ذات :«برقأ نمولجلا لا تاك ناو ادختابن دعي هنأل 4 زوجي ال :ترقأ

 ۲ .ةيناثلا ققحتتف ءًاسلاج دعي هنأل

 ىلع ًامئاق یوتساو) ءهانركذ دقو ء(رّيك :ًادجاس ُنأمطا اذإف) :لاق

 .(ضرألا یلع هيديب دمتعی الو دعقی الو هّیمدق رودص

 .(۳۱۹۵) يقهيبلاو (AV)» دواد يبأ ليسارم يف ًاعوفرم ةلأسملا ظفلب رمألا درو (۱)

 .(۳۹۷) ملسم حیحص ۰۷۲) يراخبلا حیحص )۳)



 ةالصلا ةفص ۲

 «حینفتسُی ال هنأ الإ «ئلوألا ةعكرلا يف لعق ام ليم ةبناثلا ةعكرلا يف لعقيو

 . ئلوألا ةريبكتلا يف الإ هيدي مری الو دوعن الو

 ًادوتعم ضهنی مث «ةفيفخ ةسلج سلجي :هللا همحر ("يعفاشلا لاقو

 . "كلذ لعف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يوُر اَمل ؛ضرألا ىلع

 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح :انلو

 ۱ همقق رودص ىلع ةالصلا يف ضهنی ناك

 ا راع لری ازت اكو

 ا تعرفو ام هلا و خا تن هدف هم ناو

 هنأل ؛(ئلوألا ةعكرلا يف لعق ام لن ةيناثلا ةعكرلا يف لَعفَيو) :لاق
 ةو لا اعني مل امهنأل وَ الو «حتفتسی ال هنأ الا) «ناکرلازارکت

 .(ئلوألا ة ةريبكتلا يف الإ هيدي ري الو) «ةدحاو

 نيل قدور ؛هنم عفرلاو . عوكرلا يف هللا همحر * يعفاشلل ًافالخ

 ذإ هيدي عفري ناك ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأ امهنع هللا يضر رمع نبا

 .عوكرلا نم هسأر عفر اذإو «عکر

 )١( جاتحملا ينغم ۰۱۷۱/۱

 .(۷۸۹) يراخبلا حيحص (۲)

 ۰۱8۷/۱ ةياردلا رظنیو سای نب دلاخب هفعضو ۲۸۸(۰) يذمرتلا ننس (۳)

 .مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ددع نع هّلعف جرخآ هیفو ۰۱۸۳/۱ رابخالاو فیرعتلاو
 ۰۱۱۵/۱ جاتحملا ينغم (6)

 ملو «ةيادهلا خست ضعب نع ًالقن ۳۹۲/۱ ةيارلا بصن يف ركذ لیلدلا اذه (5)
 .(۷۳۵) يراخبلا حیحص رظنی «ةتسلا ةمئالا هجرخآ دقو «خسنلا نم يدل امیف هدجآ



 1Y ةالصلا ةفص

 هلجر شزتفا : ةيناثلا ةعكرلا يف ةيناثلا ةدجسلا نم هّسأر عفر اذإو

 :ةلْبِقلا وحن هعباصأ ٌهَجوو ءًابصَت ئنميلا بّصَتو ءاهيلع سلحف یرسیلا
 . دّهّشَتو .هعباصأ طّسبو هیذخف ئلع هيدي عضوو

 ةريبكت :نطوم سم يف الإ يديالا عفت ا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق : انلو

 ."'جحلا يف عبرألا َركذو * دلا تاریبکتو «تونقلا ةريبكتو « حاتتفالا

 | نع رو اذك «ءادتبالا راع لومحم :عفرلا نم ئوري يذلاو

 .“امهنع هللا يضر ريبزلا

 هلجر شرتفا :ةيناثلا ةعكرلا يف ةيناثلا ةدجسلا نم هّسأر فر اذإو) :لاق

 .(ةلّيِقلا وحن هعباصآ هجوو ءابصَن ینمیلا بّصَتو ءاهيلع َسّلَجف «ئرسيلا

 ةالصلا هيلع هللا لوسر دوعق اهنع هللا يضر ةشئاع تقصو اذكه

 ."””ةالصلا يف مالسلاو

 .(دهشتو «هعباصأ طسبو «هیذخف ئلع هيدي عضوو) :لاق

 ةفرعم ۲۷۰۳(۰) ةميزخ نبا حيحص «(۱۲۰۷۲) يناربطلل ريبكلا مجعملا (۱)

 ءهيلإ دهاوشلا مامضنال نسح وه :لاقو ۰۹۸۰6 ۰۹۸۰۰) يقهيبلل راثآلاو ننسلا

 ۰۱۵۰/۱ رابخالاو فیرعتلا ۰۳۸۹/۱ ةيارلا بصن :رظنی «ليوط مالک ثیدحلا يفو

 تفلدزمو ةفرعب نّیفقوملا يفو «ةورملاو افصلاو «رجحلا مالتسا دنع يأ (۲)
 .نيكرمجلا يمر تقو نیماقملا دنعو

 ۰۲۹۷/۲ ةيانبلا .خس مث «مالسالا ءادتبا يف ناك هنأ يأ (۳)

 ۱۵۲/۱ ةياردلا :هل سنأتسي امب رظنیو «هدجآ مل ۱ ةياردلا يف لاق (5)

 .هللا همحر يعفاشلا ليلد :عفرلا نم ئورُي يذلاب دارأو «يقهيبلل تايفالخلا نع ًالقن

 ."٥۷ص يعملألا ةينم ۰۱۵۵/۱ ةياردلا رظنيو 4۹۸(۰) ملسم حيحص (0)



 ةالصلا ةفص ٤

 تّجرخأو .ئرسيلا اهن ىلع دهشتلل ْتَسَلَج :ةأرما تناك ناف

 . نميألا بناجلا نم اهُيَلِجر

 يبنلا اهیآ كيلع مالسلا «تاَیطلاو تاولصلاو .هلل تاّيحتلا : دهشتلاو

 ال نأ ٌدهشأ نیحلاصلا هللا دابع ئلعو انیلع ٌمالسلا «هئاكربو هللا ةمحرو

 رسو هدف اهم نأ فا هللا الإ هلإ

 ."' هنع هللا يضر رجح نب لئاو ثيدح يف كلذ ئور 0( 0 . و 3 3 كا 7 ١

 .ةلبقلا ىلإ هيدي عباصأ هيجوت هيف نألو

 تَجرخأو «ئرسبيلا هلأ ىلع دهشتلل تّسلَج :ةأرما تناك نإف) :لاق

 .اهل رتسأ هنأل ؛(نمیألا بناجلا نم اهّيلجر

 كيلع مالسلا «تاّبيطلاو تاولصلاو هل تاّيحتلا :دهشتلاو) :لاق

 «نيحلاصلا هللا دابع ئلعو انيلع مالسلا .هثاكربو هللا ET ىلا اهيأ

 شوو هدبع ادن نأ دهشأو «هّللا الإ هلإ ال نأ * دهشأ

 لوسر ذأ :لاق هناف هنع هللا يضر ٍدوعسم نب هللا دبع دهشت اذهو 2
 نم ةروس يمّلعي ناك امك دهشتلا يَمَّلعو «يديب مالسلاو ةالصلا هيلع هللا
 ."”«هرخآ ىلإ ... تابيطلاو تاولصلاو «هلل تایحتلا :لق» :لاقو «نآرقلا

 :هلوق وهو ءامهنع هللا يضر سابع نبا دهشتب رذخألا نم ئلوأ اذهب ذخألاو
 هللا 2 ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالس « هلل تابطلا تاولصلا «تاكرابملا تاّيحتلا»

 )١( رابخالاو فیرعتلا رظنیو (۵۸۰) ملسم حیحص 2-۱

 ملسم حیحص ل( ۸۵ ۰۸۳۱) يراخبلا حيحص (؟) )۰0۲(.



 10 ةالصلا ةفص

 . لوألا ةدْمّقلا ىف اذه لع ديزي الو

 .اهدحو باتكلا ةحتافب نْييرخألا نْيتعكرلا يف أرقيو

 .ةبابحتسالا :هلفاو «ًرمألا هيف نال :)6هریخآ لإ ...انيلع مالس «هتاکربو

 .سنجلا قارغتسال امهو ۳ ماللاو فِلألاو

 .مسقلا يف امك «مالکلا دیدجتل يهو ؛واولا ةدايزو
 ."”هيلعتلا ديكأتو

 .(ىلوألا ةدّْمَقلا يف اذه ىلع ديزي الو) :لاق

 هيلع هللا یلص هللا لوسر ينمّلع :هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا لوقل
 َضْهَن : ةالصلا طَسَو ناك اذإف ؛اهرخآو ةالصلا رطّسو يف دهشتلا ملسو

 .ءاش امب هسفنل اعد :ةالصلا َرَخآ ناك اذإو .دهشتلا نم غرف اذإ

 .(اهدحو باتکلا ةحتافب تر نیتعکرلا يف أرقيو) :لاق

 يف أرق مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ هنع هللا يضر ةداتق يبأ ثيدحل

 تالا ام تیر لا

 .(40۳) ملسم حیحص (۱)

 .مالسلا : ظفل يف (۲)

 دیکأت وهو دوعسم نبا دهشت حیجرت هوجو نم عبارلا هجولا وه اذهو (۳)

 ۰۳۱۰/۲ ةيانبلا .نآرقلا ةروس ينملع امك دهشتلا يتملع :هلوق يف میلعتلا

 .ئلوألا ةدعقلا يف دهشتلا دارملا (4)
 .(80۲) ملسم حیحص «(۸۰۰) يراخبلا حیحص (0)

 .(۱۵۵) ملسم حیحص ۷۷ يراخبلا حیحص (1)



 ةالصلا ةفص كك

 يبنلا یلع یلصو .دّهشتو «ئلوألا يف َسّلَج امك ةريخألا يف سّلجو

 . مالسلاو ةالصلا هيلع

 ی 3 ۶

 «نيتعكرلا يف ضْرف ةءارقلا نأل ؛حيحصلا وهو «لضفألا نايب اذهو

 .یلاعت هللا ءاش نإ دعب نم هنايب كيتأيس ام ىلع

 نم انيور امل ؛(یلوالا يف سلج امك ةريخألا يف سلجو) :لاق

 ."امهنع هللا ىضر ةشئاعو لئاو ثيدح

 هيلإ ليمي يذلا كّروتلا نم یلوآ ناكف «ندبلا ىلع قشأ اهنألو
 .هّللأ هنر كلا

 (*؟یواحطلا هفعض :"اکروتم َدَعَق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ یورب يذلاو

 دريكلا ةلاج لع لمحت وأ هلا هز

 .اندنع بجاو وهو «(دهشتو) :لاق

 ؛اندنع ةضيرفب سیل وهو «(مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لع یلصو)

 ةيارلا بصن ۳۲۷4(۰) يذمرتلا ننس رظنیو «لوألا سولجلا يف مدقتملا (۱)

. 

 ."* ص نيقلتلا ()

 ١(. 719 يئاسنلا ننس « حيحص نسح :لاقو (۳۰) يذمرتلا ننس ()

 رابخالاو فیرعتلا يف مساق ةمالعلا لقنو ۰۲۰۹/۱ راثالا يناعم حرش (4)

 نع هلقن دعب كلذو «يواحطلا مالكل مامإلا يف ديعلا قيقد نبا راصتنا ۱

 امأ :لاقف ۱۵۷/۱ ةياردلا يف رجح نبا امأ ءًامالك يواحطلا مالك يف نأ يقهيبلا

 .هيلإ تفتلي الف :يواحطلا فيعضت



 4Y ةالصلا ةفص

 .ةروثأملا ةيعدألاو ءنآرقلا ظافلأ هبشي امم :ءاشاامتاغوو

 .امهيف هللا همحر "”يعفاشلل ًافالخ

 تمت دقف :اذه تلعف وأ ءاذه تلق اذإ» :ملسو هيلع هللا ئلص هلوقل
 ."”«دعقاف :دعقت نأ تئش ناو «مقف :موقت نأ تئش نإ .كئالص

 ةرم امإ ةبجاو ةالصلا جراخ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا یلع ةالصلاو

 ةالصلا هيلع يبنلا ركذ امّلك وأ هللا همحر ٌيخركلا هلاق امك «ةدحاو

 .رمألا ةنؤم انيفكف «هللا همحر يواحطلا هراتخا امك مالسلاو

 .ريدقتلا وه :ردهشتلا يف يورملا ””ضرفلاو

 امِل ؛(ةروثأملا ةيعدألاو «نآرقلا ظافلأ هبشي امم «ءاش امي اعدو) :لاق

 ةالصلا هيلع يبنلا هل لاقو «هنع هللا ل دوعسم نبا ثیذح نم انیوز

 فل هّیجعاو أ ءاعدلا 3 رتخا مث» :مالسلاو

 ۰۲۱/۱ رایخألا ةيافك (۱)

 ۰۱۵۷/۱ ةياردلا رظنیو «(508) يذمرتلا ننس ۹۷۰(۰) دواد یبآ ننس (۲)

 هنايبل ۳۷۱ص يعملالا ةينم رظنیو ۰۱۹۲/۱ رابخالاو فیرعتلا ا اذه نأ ركذو

 .عفرلا مكح هل امم وهف :هجاردإ لامتحا عمو «جردم ريغ هنأ

 اذهو ءريدقتلا :ئنعمب وه :دوعسم نبا دهشت يف يورملا :ضرفلا :ظفل يأ )۳

 .۳۲۱/۲ ةيانبلا .هللا ر يعفاشلا مامإلا لالدتسا نع باوج

 انيلع ضرفُي نأ لبق ةالصلا يف لوقن انك :(۱۲۷۷) يئاسنلا هاور يذلا :دارملاو

 ۰۱۵۸/۱ ةياردلا رظنيو ««دهشتلا

 دقف «هبیطآ :ظفل نودب 4۰۲(۰) ملسم حيحص «(815) يراخبلا حيحص (4)



Aةالصلا ةفص  

 و 1 ۳

 مالسلا : لوقیف «هنيمي نع ملسي مث «سانلا مالک هبشي امب وعدي الو

 . كلذ لثم هراسب نعو لا ةمحرو مکیلع

 .ةباجالا ىلإ برقآ نوکیل ؛مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىلع ةالصلاب أدبيو

 يتأي اذهلو «داسفلا نع ًازرحت ؛(سانلا مالك هبشي امب وعدي الو) :لاق

 .ظوفحملا روثأملاب
 ۳ ع هوك ۋ و و

 .مهمالك هبشي :ةنالف ينجوز مهللا :هلوقك :دابعلا نم هلاؤس ليحتسي ال امو
 20 ۳ و و

 .مهمالك نم سيل :يل رفغا مهللا :هلوقك :دابعلا نم هلاؤس ليحتسي امو

 اهلامعتسال ؛حيحصلا وه «""لوألا لی نم :ينقزرا مهللا :هلوقو

 .شیجلا ریمألا قزر :لاقی «دابعلا نيب امیف
 ۱ و 0 " ع ب 5
 نعو  هلیا همح رو مكيلع مالسلا :لوقيف ء هئيمي نع ملسي مث) :لاق

 .(كلذ لثم هراس

 ناك مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ هنع هللا يضر دوعسم نبا ئور اَمِل

 ضايب یری یتح هراسي نعو «نميألا هد ضايب یری یتح هنيمي نع ملسي
 . رسي هدح ها

 ۰1۲۸/۱ ةيارلا بصن رظنیو «هيلع فقأ مل :۱۹۲/۱ رابخالاو فیرعتلا يف لاق

 اذهب ءاعدلا زوجي الف :هیلعو «دابعلا نم هلاوس لیحتسی ال ام لیبق نم يأ )١(

 قاژرلا نأل ؛دسفت ال :لیقو «دهشتلا ردق هدوعق لبق ناك اذإ هب ةالصلا دسفتو «ظفللا
 ۰۳۲۵/۲ ةيانبلا .یلاعت هللا وه

 ننس ۹۹7(۰) دواد يبأ ننس «حیحص نسح :لاقو ۲۹۵(۰) يذمرتلا ننس (۲)

 .(۱۹۹۱) نابح نبا حیحص ۹۱۶(۰) هجام نبا ننس ۱۳۲۵(۰) يئاسنلا



 a ةالصلا ةفص

 فظفحلاو ءاسنلاو لاجرلا نم هنيمي نع نم ىلوألا ةميلستلاب يونيو

 . ةيناثلا ىف كلذكو

 . مهيف هاون : رسيألا وأ نميألا بناجلا يف مامإلا ناك نإف

 . هللا همحر فسوي يبأ دنع لوألا يف هاون : هئاذجب ناک ناو

 ءاسنلاو لاجرلا نم هنیمی نع نم ئلوألا ةميلستلاب يونيو) :لاق

 .)«تاینلاب لامعألا» نال ؛(ةيناثلا يف كلذكو .ةظفحلاو

 ءالصأ هتالص يف هل ةكرش ال ْنَم الو «“ 2 '"انئامز يف ءاسنلا يوني الو

 .نیرضاحلا طح باطخلا نأ ؛حيحصلا وه

 . هيف هاون :رسیالا وأ "”نميألا بناجلا يف مامالا ناك نإف) :لاق
 و

 ؛(هللا همحر فسوي ىبأ دنع لوألا ىف هاون :*هئاذحب ناك ناو

 .نميألا بناجلل احيجرت

 .هجيرخت مدقت «روهشم عوفرم ثيدح نم ءزج صنلا اذهو (۱)

 روهظل ؛نامزلا اذه يف كلذ نم نعم نهنأل ؛تاعامجلا نهروضح مدعل (۲)

 بحاص نامز يف اذه :تلق ۳۳٠/١. ةيانبلا ها .نيبئاغلا باطخ حصی الف «داسفلا

 .انمحري نأ هللا لأسن «(ه١٠۸ ت) ةيانبلا بحاصو «(ه0597ت) ةيادهلا

 .يدتقملا نم (۳)

 يفو ءرسيألا وأ نميألا بناجلا يف نيذلا موقلا ةلمج يف مامالا یون يأ (4)

 .هيف :ئرخأ يفو ءامهيف :خسُت

 .هل ًاتماسم مامإلا ءارو ًافقاو يأ (5)



 ةالصلا ةفص 32

 3 و 3

 هاون : هللا همحر ةفينح يبأ نع ةياور وهو «هللا همحر دمحم دنعو

0 9 
 . ضرفب تسيلو ءاندنع ةبجاو : مالسلا : ةظفل ةباصإ مث

 0 ی 1

 : هللا همحر ةفينح يبآ نع ةياور وهو «هللا همحر دمحم دنعو) :لاق

8 2 + 

 .نيبناجلا نم ظح وذ هنأل ؛(امهيف هاون

 .مهاوس هعم سیل هنأل ؛ریغ ال «ةظفحلا يوني :درفنملاو

 .حيحصلا وه «نيتميلستلاب "يوني :مامإلاو

 دق مهددع يف رابخألا نأل ؛ًاروضتحم ًاددع ةكئالملا يف يوني الو

 .مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألاب ناميإلا هبشأف ۰۳ تفلتخا
 5 و

 .(ضرفب تسيلو «ءاندنع ةبجاو :مالسلا :ةظفل ةباصإ مث) :لاق

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب كَّسمتي وه «هللا همحر "”يعفاشلل ًافالخ
 و

 .”«ميلستلا :اهلیلحتو نیبکتلا :اهميرحت»

( 
 .هنع هللا یضر دوعسم نبا ثیدح نم انیور ام :انلو

 .۳۳۳/۲ ةيانبلا .ةيناثلاو یلوألا ةميلستلا يف ةظفحلاو موقلا يوني يأ (۱)

 ۰۳۳۳/۲ ةيانبلا رظني ()

 رايخألا ةيافك رظني .ةبحتسم ةيناثلاو «هدنع ّضرف ئلوألا ةميلستلا نإ ثيح (۳)
۱ 

 .ةالصلا ةفص لوأ يف مدقت (5)

 .ةريخألا ةدعقلا ةيضرف يف ةالصلا باتك لوأ يف مدقت (0)



 ه اه ه. اهو و هاو واو و و ه ىو ده هه هع و و هع و و و و و و و هيو هو هوه هه و و و و ¢ 4# ¢ هاه

 امب بوجولا انئبثأ ان الإ «بوجولاو ةيضرفلا يفاني :""رییختلاو
 .ملعأ ئلاعت هللاو «ةيضرفلا تبثت ال "”هلثمبو ءاطايتحا ””هاور

FFدع دع دج  

 وأ ءاذه تلق اذإ» :ملسو هيلع هللا یلص هلوق نم مهفي يذلا ٌرييختلا يأ (۱)

 .«كئالص تمت دقف :اذه تلعف

 .روکذملا ثیدحلا نم هللا همحر يعفاشلا مامالا هاور ام يأ (۲)

 .دحاولا ربخ يأ (۳)



 ةءارقلا يف لصف 1۷۲

 ةءارقلا يف لصف

 ءاشعلاو برغملا نم نوا نْيّتعكرلا يفو «رجفلا يف ةءارقلاب ٌرِهجَيو
 . نييرخألا يف يفخُيو ًامامإ ناك نإ

 ءاش ناو ءهّسفن عمسأو َرَهَج ءاش نإ ءٌرّيخم وهف : ًادرفنم ناك ناو
 . تفاخ

 . ةفرعب ناك نو رصعلاو رهظلا يف ٌمامإلا اهیفخیو

 ةءارقلا ىف لصف

 برغملا نم نييلوألا نیتعکرلا يفو «رجفلا يف ةءارقلاب رهجیو) :لاق

 :(نيرخألا يف حيو ءامامإ ناك نإ ءاشعلاو

 ."7ثتراوتملا ٌروثأملا وه اذه

 هنأل ؛(هسفن عمسأو َرْهَج ءاش نإ نيم وهف :ادرفنم ناك نإو) :لاق

 رع يا
 هحوسی نم ههل سیل هال ؛(تفاخ ءاش ناو)

 .ةعامجلا ةئيه اولع ءادالا نوکیل ؛نهجلا وه لضفالاو

 هيلع هلوقل ؛(ةفّرَعب ناك ناو رصعلاو رهظلا يف مامإلا اهیفخیو) :لاق

 رظنیو ۳٩۰ص هلیسارم يف دواد وبآ امهجرخآ «نالسرم ناثیدح اذه يف درو (۱)

 .راحاو ريغ هيلع عامجالا لّقلو ۰۱5۵/۱ رابخالاو فیرعتلاو ۰۱/۲ ةيارلا بصن



 1۷۳ ةءارقلا يف لصف

 . نيديعلاو تعمجلا ىف رهجیو

 و

 .«ءامجَع راهنلا ةالص» :مالسلاو ةالصلا
5 5 

 ارا اغ ديلا « هللا همحر "كلام فالخ ةفرع ىفو

 ضیفتسملا لقّتلا دورول ؛(نيديعلاو .تعمجلا يف رهجیو) :لاق

 فتا

 .تفاخي :راهنلاب عوطتلا يفو

 لمكم هنأل اذهو «درفنملا ىح ىف ضرفلاب ًارابتعا +ریختی :لیللا یفو
 .ه انت نوکیف « هل

 هيلع هللا یلص يبنلا نع رمو ثيدحب سيل اذه» :۳۶۳/۲ ةيانبلا يف لاق )۱(

 رکذ مث ها. .«لصأ هل سيل لطاب اذه : - ۳۸۹/۳ عومجملا يف - يوونلا لاقو ملسو

 ۱/۲ ةيارلا بصن رظنیو ءامهريغو يرصبلا نسحلاو سابع نبا لوق نم هنأ ينيعلا
 تلق :لاق رمعم يبآ نع» (۷۲۰) يراخبلا ثیدحب ةلأسملل لدتسي نکل :تلق

 .معن :لاق ؟رصعلاو رهظلا يف أرقي ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ناكأ :تّرالا نب باّبخل
 .«هتيحل بارطضاب :لاق ؟هّتءارق نوملعت متنک ءيش يأب :تلق :لاق

 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو یلسو هيلع هللا یلص هرارس! :ةلالدلا هجوو

 .فراص هقرص نإ الا ؛بوجولل رمألاو كالا خ) : «يلصأ ينومتيآر امك اولص)

 نبا صن نكل :تلق .ةفرع يف رصعلاو رهظلا عمج يف رهجلاب لوقي ثيح (۲)
 كلذ قفاو نإو امهیف رهجي ال هنأ :كلام نع ٩۱۰/۳ ةنودملا لئاسمل عماجلا يف سنوي

 كلذ ىلع عامجالا ۱۳/۱۰ دیهمتلا يف لقنو ۰۳۹/۳ يجابلل یقتنملاو ةعمجلا موي

 )۸٩۱(. ملسم حیحص (۳)



V€ةءارقلا يف لصف  

 ره : اهيف أ نإ : سمشلا عولط دعب اهٌالصف «ءاشعلا هتاف نّمو

 .حیحصلا وه يختي الو ًامْنَح تّقاخ : هدحو ناك ناو

 مل : باتكلا ةحتاف أرقي ملو ةروسلا نْيبلوألا يف ءاشعلا يف آَرَق نمو
 نيَيرخألا يف ًارق :اهيلع ذی ملو «ةحتافلا أرق ناو ءنْيَبرخألا يف دی
 .رهجو «ةروسلاو ةحتافلا

 :اهيف 11 نإ سلا عولط دعب اهالصف یاشعلا هتتاف نمو) :لاق

 ٍةليل ةادغ ٌرجفلا یضق نيح ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لَعَف امك ؛(رَهَج
 ."!ةعامجب سيرعتلا

 ؛(حيحصلا وه يختي الو "امتح تفاخ :هدحو ناك نإو) :لاق

 ىلع درفنملا قح يف تقولاب وأ ءًامّتح ةعامجلاب امإ صتخی رهجلا نأل

 .امهدحأ دجوی ملو «رییختلا هجو

 ةحتاف أرقي ملو ءةروسلا نّيلوألا يف ءاشعلا يف ارت نمو) :لاق

 .نييرخألا يف دی مل :باتكلا

 «ةروسلاو ةحتافلا نْيَيرخألا يف ارق :اهيلع دی ملو ءةحتافلا أرق ناو
 . هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح ىبأ دنع اذهو .(رهجو

 .رجفلا عولط :خسُن يفو (۱)

 .(1۸۱) ملسم حیحص )۳(



 1۷۵ ةءارقلا يف لصف

 .امهنم ةدحاو يضقي ال : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 بجاولا نأل ؛(امهنم ةدحاو يضقي ال :هللا همحر فسوي وبأ لاقو)

 .ليلدب الإ یضقی ال :هیقو نع تاف اذإ

 مورو ةحتافلا ةءارق نأ : : نيهجولا نيب قفل وهو ءامهلو

 ىلع ةحتافلا ُبّترتت :نييرخألا يف اهاضق ولف ةروسلا اهيلع ُبّئرتت
 .عوضوملا فالخ اذهو «ةروسلا

 .عورشملا هجولا ىلع اهؤاضق نکمآ هنأل ؛ةروسلا كر اذإ ام فالخب

 .بوجولا یلع لذيام "انعام رد مث

 ریغف :ةرخوم تناك ناو "اهنأال ؛بابحتسالا :ةظفلب (لصالا» يفو

 .هجو لك نم "اهعوضوم ةاعارم نكمُي ملف «ةحتافلاب ٍةلوصوم

 يف ةتفاخملاو رهجلا نيب عمجلا نأل ؛حيحصلا وه امهب ٌرهِجَيو

 .ئلوأ :ةحتافلا وهو ۲"لفنلا رییغتو ٠ع ينش ةدحاو ٍةعكر

 دنع اذهو «هريغ عيسي نأ :رهجلاو «هّسفن عمسُ نأ :ةتفاخملا مث

 .۳2۷/۲ ةيانبلا ۰۷۲ ص ريغصلا عماجلا يف دمحم مامإلا َرْكَذ يأ (۱)

 .بابحتسالا هجو نایب اذهو «ةروسلا يأ (۲)

 .ةروسلا عوضوم يآ (۳)

 .يناثلا عفشلا يف ةروسلا یضق اذإ ةروسلاو ةحتافلاب يأ (6)

 :اقافتا هورکم : ةعكر يف ةتفاخملاو رهجلا نيب عمجلا : ٥۳٦/١ نیدباع نبا لاق (0)

 ۰۳۶۸/۲ ةيانبلا .بجاولا ىلإ لفنلا نم ةفص رييغت يأ (7)



 ةءارقلا يف لصف 1۷۹

 هللا همحر ةفينح ىبأ دنع دنع ی : ةالصلا يف ةءارقلا نم ءىزجيي ام ئندأو

 .ةليوط ٌةيآ وأ ءراصق تايآ ثالث : الاقو

 ال :ناسللا ةكرح درجم نأل ؛هللا همحر ""يناودنهلا رفعج يبأ هيقفلا

 :توضلا نواب یافت

 یندأو «هسفن عيسي نأ رهجلا یندآ :هللا همحر يخرکلا لاقو

 .خاَمنصلا نود «ناسللا لف ةءارقلا نأل ؛فورحلا حیحصت :ةتفاخملا

 .اذه ىلإ ةراشإ «"”باتكلا» ظفل يفو

 «ءانثتسالاو قاتعلاو قالطلاک ,یلشاب قّلعتي اب کج لمألا انه راهو

 .كلذ نيغو

 ةفينح يبأ دنع ةيآ :ةالصلا يف قءارقلا نم ةىزجُ ام ئندأو) :لاق

 ًائراق مسي ال هنأل ؛(ةليوط ةيآ وأ ءراصق تایآ ثالث :الاقو ءهللا همحر

 ۱ :ةيآلا نود ام ةءارق هبشاف هنودب

 ريغ نم ۰ سا .ناءْلا نم رس ام اوقاف 2 : یلاعت هلوق :هلو مش یو 34

 هام يف تسیل : ةيآلاو عامجالاب ."””جراخ :ةيآلا نود ام نأ الإ صف

 .۲ ۹4ص مجارتلا جات .ها51 ةنس يفوت «يخلبلا هللا دبع نب دمحم (۱)

 ۳٤۹/۲. ةيانبلا .يرودقلا رصتخم يأ (۲)

 .ةيآلا نود ام ئنعم يف سيل يأ (۳)

 «لماكلا ىلإ فرصني قلطملا نأل ؛قالطالا نع جراخ :ةيآلا نود ام نأ يأ (5)



 1۷۷ ةءارقلا يف لصف

 . ءاش ةروس يأو «باتكلا ةحتافب أرقي : رفسلا يفو

 نيسمخ وأ قیآ راب نیتعکرلا يف رجفلا يف : رضحلا يف أرقيو

 .باتكلا ةحتاف ئوس «ةيآ

 .(ءاش ةروس يأو «باتكلا ةحتافب أرقي :رفسلا يفو) :لاق

 هرفس يف رجفلا ةالص يف ار مالسلاو ةالصلا هيلع ًيبنلا نأ يوُر ام
 ."یتذوعملاب

 الف ءةالصلا رطش طاقسإ يف أ رفسلا نألو

 .ئلوأ

e eيف أرقي  

 هثکمی هنأل ؛۱/قاقشنالا . َتّقَتَ املأ 5 :و «جوربلا ةروس وحن رجفلا

 .فيفختلا عم «ةّنسلا ةاعارم

 وأ یا نيغيزاب :نیتعکرلا يف رجفلا يف :رضحلا يف ذ أرقيو) :لاق

 .(باتكلا ةحئاف / ئوس E نيسمخ

0 

 ةءارقلا فیفخت يف روی ن

 درو كلذ لكبو « ةئام ىلإ نيتس نمو « نيتس ىلإ نيعبرأ نم ئوريو

 )۲( گلا
 ۰ رل

 ٠٠٠/۲. ةيانبلا .ًامكحو ةقيقح نآرق وه ام :ةءارقلا نم لماكلاو

 .(۱۸۱۸) نابح نبا حيحص ۹۵۲(۰) يئاسنلا ننس )١557(« دواد يبأ ننس (۱)

 ۰۱۲۱/۱ ةياردلا رظنیو 87۱(۰) ملسم حيحص ۷۳۷(۰) يراخبلا حيحص (۲)



 ةءارقلا يف لصف 1۷۸

2 ۳۹ 

 . كلذ لثم : رهظلا يفو

 ۳ و

 . لّصفملا طاسوأب امهيف أرقي یاوس : ءاشعلاو رصعلاو

 . لّصفملا راصقب اهيف أرقي «كلد نود : برغملا يفو

 :طاسوالابو «نیعیرآ : یلاسکلابو «ةثام : نیبغارلا أرقي هنأ :قيفوتلا جو

 .نیتس ىلإ نیسمخ نيب ام

 .اهتّلِقو لاغشالا ورک ئلإو .اهرصقو يلايللا لوط لإ رظن :لیقو
 .تقولا ةَعَّس يف امهئاوتسال ؛(كلذ لثم : رهّظلا يفو) :لاق

 ؛هنع صقنیف لاغشالا تقو هنأل ؛هتود وأ :("لصألا» يف لاقو

 .لالّملا نع ًازرحت

 0 لا اشنا a رسل لا هاناق

 .(لّصفملا راصقب اهيف أرقي «كلذ نود :برغملا يفو

 يرعشألا ئسوم يبأ ىلإ هنع هللا يضر "رمع "باک :هيف لصألاو

 .(لسك) حاحصلا راتخم .اهمضو فاكلا حتفب (۱)

 ۰۱۳۷/۱ هللا همحر دمحم مامالل (۲)

 تارجحلا نم :رثکالا دنع هلاوطو «نآرقلا نم عباسلا عُبسلا وه :لّصفملا (۳)

 نآرقلا رخآ ىلإ ةنيبلا نم :هراصقو «ةنیبلا ىلإ جوربلا نم :هطاسوآو جوربلا ىلإ
 .۲۱۳ص يواطحطلا ةيشاح عم حالفلا يقارم .هیف لوصفلا ةرثکل :الّصفم يمسو

 هدانسإ :۱1۲/۱ ةياردلا ىف رجح نبا لاق ۲۲۷۲(۰) قازرلا دبع فنصم )٤(
 ا «6۹۸۲) يلاسلا دنع :ًاعوفرم ادج بیرق ظفلب نکلو :تلق ها .عطقنم فیعض



 1۷۹ ةءارقلا يف لصف

 اتعكرو «ةيناثلا ىلع رجفلا نم لوألا ةعكرلا ىف ةةءارقلا لیطیو
 7 : رهظلا

 ةيناثلا ىلع لوألا ةعكرلا لوطي نأ ىلإ ْبَحَأ : هللا همحر دمحم لاقو
2 

 . اهلك تاولصلا يف

 رصعلا يفو ءلّصفملا لاوطب رهظلاو رجفلا يف أرقا نأ :هنع هللا يضر

 .لصفملا راصقب برغملا يفو «لّصفملا طاسوأب ءاشعلاو

 .اهب قيلأ فیفختلاو قلجَعلا ىلع برغملا ئنبم ّنألو

 وتقو يف ليوطتلاب ناعقي دقو ءريخأتلا امهیف بحتسپ ءاشعلاو رصعلاو

 .طاسوالاب امهیف تقویف «بحتسم ريغ

 ةناعإ ؛(ةيناثلا ىلع رجفلا نم لوألا ةعكرلا يف ةءارقلا لیطیو) :لاق
 .ةعامجلا كاردإ 'ئلع سانلل

 فسوب يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو «(ءاوس :رهظلا اتعكرو) :لاق

 ا

 ةيناثلا ىلع ئلوألا ةعكرلا لوطي نأ يلإ ُبَحأ :هللا همحر دمحم لاقو)
 .(اهّلك تاولصلا يف

 ناك مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ هنع هللا يضر ةداتق وبأ ئور ام

 ىف امك «يوونلا هنسحو «قحلا دبعو ۱۸۳۷(۰) نابح نبا هححصو ۸۲۷(۰) هجام

 .۲۲۲/۱ رابخالاو فيرعتلا



 ةءارقلا يف لصف 1۸۰

 o و 5 5 5

 . اهريغ ٌروجي ال اهنّيعب ةروس ةءارق تاولصلا نم ءيش يف سيلو
 - ت أ

 ةروس أرقي نأب «تاولصلا نم ءيشل نآرقلا نم ءيشب تقوي نأ هركيو

 .ةعمج لك يف رجفلا يف 6 نتنالآّع قأ لَه : و ةدجسلا

۳ 3 2 

 .)اهْلک تاولصلا ىف ؟)ةیناثلا ىلع ئلوألا ةعكرلا ليطُي

 ىف نایوتستف «تءارقلا قاقحتسا ىف اتوتسا نیتعکرلا نأ :امهلو

 .ةلفغو مون تقو هنأل ؛ رجفلا فالخب «رادقملا
 ۳ و

 .ةیمستلاو ذوعتلاو ءانثلا ثیح نم فلاطألا لع لومحم :ثیدحلاو

 ناكمإ مدعل )بت یآ ثالث نود امب ناصقنلاو ةدايزلاب ربتعم الو

 .جرح ريغ نم هنع زارتحالا

 زوجي ال اهنیعب ةروس ةءارق تاولصلا نم ءيش يف سیلو) :لاق

 .انولت ام قالطال ؛(اهریغ

 أرقي نأب «تاولصلا نم ءيشل نآرقلا نم ءيشب تقی نأ هرکیو) :لاق

 امل ؛(ةعمج لك يف رجفلا يف 8 نضال ىلع قآ له# :و «ةدجسلا 508

 .ليضفتلا ماهيإو «يقابلا ره نم هيف

 .اهريغ ىلع :خسن يفو (۱)

 .(4۵۱) ملسم حیحص (۲)

 ةعكرلا يف ةءارقلا ىلع لوألا ةعكرلا يف نيتيآ وأ ٍةيآ ةدايز يف ةربع ال يأ (۳)
 .ناصقنلا كلذكو «ةيناثلا



 1۸۱ ةءارقلا يف لصف

 . مامإلا فلخ مت :وملا أرقي الو

 .(مامالا فلخ من دؤملا "أرقي الو) :لاق

 .ةحتافلا يف هللا همحر يعفاشلل ًافالخ

 .هیف ناکرتشیف «ناكرألا نم کر ةءارقلا نأ :هل

 هل مامإلا ٌةءارقف :ٌمامإ هل ناك نم :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :انلو
۳ 

 أ ”(ةءارق

 .مهنع هللا يضر ةباحصلا عامجإ هيلعو
 عامتسالاو تاصنإلا :يدتقملا ظح ركل اهن كروس نکر وهو

 7١. 5 /فارعألا .# ًاوتصنآورهل وعم ساف نا ترف اًدِإَو# :یلاعت " هلوقل

 حتف رظني .ًامثآ نوكيو «هتءارق ار هرکتو رسا وأ مامالا هج ءاوس )۱(

 .(يبلحلا ييابلا ط) ۵44/۱ نیدباع نبا ۲۹۷/۱ ریدقلا

 رایخالا ةيافك .امومأم وأ ًامامإ وأ ًادرفنم ةالص لك يف هدنع نكر يهف (۲)
۱۰۳/۱ 

 )١5557(« دمحآ دنسم ۸۵۰(۰) هجام نبا ننس ۰۹6ص دمحم ًاطوم (۳)

 يقهيبلا ننس ۰۳۲۵/۱ ينطقرادلا ننس ۰6۱۰۷۰ ةرهملا فاحتإ) عینم نب دمحآ دنسم

 ریدقلا حتف يف مامهلا نبا لوطب هنع ملکتو «ثیدحلا ةحص نيب دقو ۲

 «دنسملا يف دمحأ هاور :۱۱/۲ عنقملا حرش ریبکلا حرشلا بحاص لاقو ۱

 ۰۱۷۸/۱ رابخالاو فیرعتلا رظنیو «تاقث مهلك هلاجر «لصتم حیحص دانس| اذهو

 .مومآملاو مامالا نيب يأ (4)

 .ةيادهلا تاعبط نم یتحو «ةيطخلا خسنلا نم ريثك نم طقس لیلدلا اذه (0)



 ٠.969 696. هواه و. واه هو هوو و واه وه هو ىو وه و واه هع اهو هو هواه ده اه وهو و و اه هو و ¢ 4 ¢

 ."”«اوتصنأف :مامإلا أرق اذإو» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو

 اميف طايتحالا ليبس ىلع مامإلا فلخ ةحتافلا ةءارق "”نسحتسُيو

 .هللا همحر "محم نع یورپ

 )۸٦٤(« هجام نبا ننس ۰6(۰) دواد يأ نئس ۰ ) ملسم حیحص )۱(

 .۳۵ ص مامالا فلخ ةءارقلا ةلأسم نع ماهوألا عفد :ةیاورلا هذه تابثال رظنیو

 قلطأ دقو «فالخلل ًاعفرو «ًاطايتحا ؛ةحتافلا ةءارق يدتقملل نسحتسُي يأ (۲)
 .۳۷۲/۲ ةيانبلا يف امك .رهجلا نود «ةتفاخملا ةلاح يف هدارمو «هّمالک فّتصملا

 يف هتارابع ناف ءامهلوقك دمحم لوق نأ قحلاو :۲۹۷/۱ ريدقلا حتف يف لاق (۳)
 ئرن ال ءذخأن هب :لاق ١١ص «راثآلا« هباتك يفف «هفالخ نع يفاجتلاب ةحرصم هتک
 .ال وأ ءاهيف رهجی «ةالصلا نم ءيش يف مامإلا فلخ ةءارقلا

 مامالا فلخ رقي نأ يغبني ال :لاق 7١ص رخآ رثأ ركذ دنع هنم رخآ عضوم يفو

 فلخ ةءارق ال :دمحم لاق 4٠١/١ «هتطوم» يف لاق كلذكو «تاولصلا نم ءيش يف

 .راثآلا ةماع تءاج كلذب ءرهِجَي مل اميف الو «هيف رهج اميف مامإلا

 ةيشاح يف ءاج ام «قايسلا اذه يف اهئدجو يتلا ةردانلا تاياورلا نمو :تلق *

 ءيرجهلا رشاعلا لبق «ةيناميلسلا يف (144) مقرب «ةيادهلا نم ةيناطلس ةسيفن ةخسن
 :يلي ام بیک ءءاملعلا رابك دحأل تاقيلعتب ٍةَوِشحم

 امو ةحتافلاب مامالا فلخ أرقي نأ متؤملل ساب ال :ةفينح يبأ نع يناوُلَحلا ركذو»
 ها .«- رصعلاو رهظلا يأ - اهيف رس ٍةالص يف نآرقلا نم ءاش

 هتقو يف ةيفنحلا مام ناك «ةمئألا سمش .دمحآ نب زيزعلا دبع وه يناولحلاو

 .ه٩٤٤ ليقو ھ٩٥٤ ةنس يفوت «رداونلاو ,طوسبملا هل «مهسیئرو یراخبب

 حرش یبتجملا يف (ه168ت) يدهازلا تدجوف «يناولَحلا هركذ ام تعبات دقو



 A ةءارقلا يف لصف

 يف كلذكو بيهرتلاو بيغرتلا ةيآ مامإلا ًارق ناو تصنيو عيتسيو
 .مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىلع ُبيطخلا َّلص نإ كلذكو طلا

 "”ديعولا نم هيف اّمِل ؛امهدنع هركيو

 نأل ؛(بيهرتلاو بيغرتلا ةيآ مامإلا رق ناو تيصنيو عیتسیو) :لاق
 ."”صنلاب ضرف تاصنإلاو عامتسالا

 .هب لخم كلذ لک :رانلا نم او «ةنجلا لاوسو ا

 .ةبطخلا يف كلذكو) :لاق

 .(مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىلع بیطخلا لص نإ كلذكو
 نما بزل اتيا :یلاعت هّلوق بيطخلا أرقي نأ الإ «عامتسالا ةيضرفل

 .هسفن يف عماسلا يلصيف «07/بازحألا .ةيآلا .4 ايس ومل ِهَيكعاَوَُص

 ضرفل ةماقإ ؛توكسلا وه طوحألاو هِرَبْنملا نع يئانلا يف اوفلتخاو
 .ملعأ ئلاعت هللاو «تاصنالا

 FF د6 داك

 مث «(ه4۸۲ت) يودزبلل يفاكلا حرش نع ًالقن اهركذ (طوطخم) يرودقلا رصتخم
 . 4۰ ص مامإلا فلخ ةءارقلاب قلعتي اميف مالكلا مامإ يف يونكللا هنع اهلقن

 مامإلا فلخ أرقي يذلا نأ تذوو :لاق هنع هللا يضر دعس نع يور ام لثم (۱)

 مامإلا فلخ أرقي يذلا مف يف تيل :لاق هنع هللا يضر رمع نعو «ةرْمَج هيف يف
 هل اسم «مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ةعامج نع ةيورملا راثآلا نم امهوحنو ءًارجح

 ۰۲۹۱/۱ ريدقلا حتف ۰۳۷۲/۲ ةيانبلا ۰۹۸ص دمحم أطوم يف رظنت «عفرلا مكح

 .۲۰6/ فارعالا .4 وصول وعما نالا ترف ادو :یلاعت هلوق وهو (۲)



 ةمامإلا باب ۸٤

 ةمامإلا باب

 ناف ءةكسلاب مهُملعأ : ةمامإلاب سانلا ئلوأو ءةدكؤم نس : ةعامجلا

 . مهؤرقأف : اوواست

 ةمامإلا باب

 ةعامجلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(ةدكؤم هس :ةعامجلا) :لاق
 .)«قفانم الإ اهنع فّلختی ال «یدهلا نس نم

 .()ةتسلاب مهملعآ :ةمامالاب سانلا ئلوأو) :لاق

 ءاهنم دب ال ةءارقلا نأل ؛مهژرقآ :هللا همحر فسوی يبآ نعو

 .ةبئان تبان اذإ :ملعلا ىلإ ةجاحلاو

 .ناكرألا رثاسل :ملعلاو ءرلحاو نکرل اهيلإ رقم :ةءارقلا :لوقن نحنو
 موقلا ٌموَي» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(مهؤرقأف :اوواست نإف) :لاق

 .۳ّسلاب مهملعأف :ءاوس اوناك نإف «ئلاعت هللا باتكل مهؤرقأ

 انملع :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع» (105) هحيحص يف ملسم ظفل (۱)

 يف ةالصلا :ئدهلا ننس نم ّنإو «یدهلا نس ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر
 هظافلأل رظنيو ««قفانم الإ اهنع فّلختي امو انثيأر دقلو «هيف نّذوُي يذلا دجسملا
 ۰۲۱/۲ ةيارلا بصن

 .۳۸۳/۲ ةيانبلا .ةيعرشلا ماكحألاو هقفلاب مهملعأ يأ (۲)

 .(71۷۳) ملسم حیحص 2



 Ao ةمامإلا باب

 2 5 o2 ۰۰ و 05 7 « “)+

 . مهنسأف : اوواست نإف ‹مهعروأف : اوواست ناف

 SES و ودعا «ىبارعألاو ءٍدبعلا ميدقت هركيو

 يف مدقف .هیاکحاب “"هنوقلتي اوناك مهنأل ؛مهملعا ناك :مهؤرقأو
 .ملعألا انمدقف ءاننامز يف كلذك الو «ثيدحلا

 یلص نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(مهعروأف :اؤواست نإف) :لاق

 ."'«يبن فلخ ئلص امنأكف :يقت ملاع فلخ

 نب كلامل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(مهتسأف :اوواست نإف) :لاق

 .هاتیس امكربكأ امكّمْؤَيْلو» :امهنع هللا يضر " هل بحاصو ثرْيوحلا

 .ةعامجلا ريثكت هميدقت يف الو

 .مّلعتلل غرفتي ال هنأل ؛(ردبعلا ميدقت هرکیو) :لاق

 .لهجلا “هيلع بلاخلا نأل ؛(يبارعألاو)

 .نآرقلا يأ )١(

 فقن مل :ةيادهلا ثيداحأ وجرخم لاق :۲۲۷/۱ رابخإلاو فيرعتلا يف لاق (۲)

 ۰۱۸/۱ ةياردلا رظنيو «ثيدحلا اذه ىلع

 ثيدحلا مّدقت دقو «ةكيلم يبأ ينبال :أطخ ةيادهلل ةيطخلا خسّتلا يف ءاج (۳)

 ةيبنتلاو «ينيعلاو يعليزلا نع لقنلا مدقتو ءاميقأو انذأف امترفاس اذإ :ظفلب ناذألا يف
 .(515) ملسم حيحص 1۵۸(۰) يراخبلا حيحص رظنيو «لصاحلا أطخلا اذه ىلإ

 ةيانبلا يف ينيعلا لّلعو :تلق .لهجلا مهيف بلاغلا نأل :خسنلا بلاغ يفو (4)
 .عمجلل يه :يبارعألا :يف ماللاو فلألا نأب :مهيف :عمجلا ظفلل ۲



 ةمامإلا باب 1۸1

 . زاج : اومّدقت ناو «ءانزلا دلوو «ئمعألاو . قسافلاو

 .ةالصلا مهب مامإلا لوطي الو ا :

 .هنيد رمأل متال ها ؛(قسافلاو)

 .ةساجنلا ىف قوتي ال هنأل ؛ (یمعألاو)

 .لهدتلا هيلع بل + ايف باال نیل هل 4 (انرلا دوو)

 .هرکیف «ةعامجلا ریفنت :ءالوه میدقت يف نألو

 فلخ اولص» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(زاج :اومّدقت نإو) :لاق

 ؟«رجافو رب لك
 .(ةالصلا مهب مامالا لوطُي الو) :لاق

 ناف «مهيفعضأ ةالص مهب لصيلف ًاموق أ نما :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
 ."”«ةجاحلا اذو نیبکلاو «ضيرملا مهیف

 .هفقتي :خسُن يفو (۱)

 نمو «ةريره يبأو لوحکم نيب عطقنم هنأ رکذو ۰۵۷/۲ ينطقرادلا ننس (۲)

 دنع :«ًارجاف وأ ناك ًاَرَب «ملسم لک فلخ مکیلع ةبجاو ةالصلا» :ظفلبو «تاقث : هنود
 ريبحلا صيخلتلا يف لاق ءهسفن عاطقنالا هيفو ۰۲۵۲۵ ۰۵۹6) هننس يف دواد يبأ

 7+ ةيازلا ضن یو هادج هاو اهلك «ةددعتملا فرط رك نأ لميا ۲
 ۳۸/۵ يوونلل عومجملا

 لاسرالا یمسم نم هنآ لصاحو» :لاقف ۳۰۵/۱ ریدقلا حتف يف مامهلا نبا امآ

 «ةاورلا لبق نم ةت اهلك ئرخأ قرط هلو «... ءاندنع لوق وهو 2 دنع

 ها .«باوصلا وهو «نيققحملا دنع نّسَحلا ةجرد ىلإ يقت دري كلذبو

 TY) ملسم حیحص ع0 يراخبلا حيحص )۳)



 AY ةمامإلا باب

 مامالا تماق :َنْلَعَق ناف ءةعامج ّنهّدحو َنيلصُي نأ ءاسنلل هركيو
 . نهطسو

 5 2 ۳ ی و

 نع ولخت ال اهنأل ؛('"”ةعامج نهَدحو نیلصی نأ ءاسنلل هركيو) :لاق

 .ةآرعلاك هركيف «””فصلا طو مامالا مایق وهو رحم باکترا

 تّلعف اهنع هللا يضر ةشئاع نآل ؛(نهطّسو مامإلا تماق :ّنلعف ناف)

 .كلذك

 .*)مالسالا ءادتبا ىلع ةعامجلا اهلعف لیخو

 .؟"فشکلا ةدايز :مدقتلا يف نألو

 .ةعامجلا :خسُن يفو (۱)

 .ه۷۹۷ ةخسن ةيشاح .هوركم يأ (۲)

 فالخ :نهمامآ يلصألا اهماقم ِكْرَّو ءاسنلا طسو مامإلا ةأرملا فوقو يف يأ (۳)

 .ءاميإب ادوعق «ًانادحو اولصي نأ مهل لضفألاف «ةارعلا ةالصك «هركيف «ةنسلا

 كردتسملا ۱۵۰۷(۰) ينطقرادلا ننس «(0085) قازرلا دبع فنصسم )٤(

 ةصالخلا يف يوونلا لاق 774/١: رابخالاو فيرعتلا يف لاق :07121) مكاحلل
 ۰۱۱۹/۱ ةياردلا رظنیو ۶ عومجملا يف كلذکو « حیحص هدانسإ ۲

 هرکت فیکو» :لاقف ءانه ةهاركلا ۳۹۲/۲ ةيانبلا يف ينيعلا لکشتسا دقو (۵)

 ها .«!؟امهنع هللا يضر ةملس مأو «ةشتاع ءاسنلا ةعامجب تّلص دقو

 يف درو ٌذخأو «لاقمو ٌرظن :تمّدقت ول ةأرملا فاشکنا ةدايزب لوقلا يف ()
 .۳۰۹/۱ ريدقلا حتفو ۰۳۹۲/۲ ةيانبلا رظني یاسنلل ةأرملا ةمامإ ةيهاركل ًاليلد ِهِلْعَج

 :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحب ۲۱8/4 ننسلا ءالعإ بحاص لدتسا دقو
 دنسم «ارلجسم يف الإ ءاسنلا ةعامج يف ريخ ال» :ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر لاق



 ةمامإلا باب 1۸۸

 .امهيلع دقت : نیا مآ ناو ‹هنيمي نع هماقأ : دحاو عم یلص نمو

 .يبص وأ «ةأرماب اودي نأ لاجرلل ٌروجي الو

 ."'هنيمي نع هّماقأو ءهب یلص مالسلاو ةالصلا هيلع هنإف ءامهنع هللا يضر

 .مامإلا نع رأت الو
 وه لوألا مامالا بقع دنع هعباصأ مضی هنأ : هللا همحر دمحم نعو

 .رهاظلا

 .ةكسلا فلاخ هنأل ؛:يسم وهو «زاج :هراسي نع وأ هفلخ ئلص نإف

 .(امهیلع مدقت : نیا مَا نإو) :لاق

 نب هللا دبع نع كلذ لو ءامهطسوتي هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 ."”هنع هللا يضر دوعسم

 یلص نيح ميتيلاو سنأ ىلع مدقت مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ :انلو

 .ةحابالا لیلد رثالاو ةيلضفالا لیلد اذهف "امهب

 .(يبص وأ «قأرماب اودتقي نأ لاجرلل زوجی الو) :لاق

 ۰۷۱۳۰) طسوألاو ۱۳۲۲۸(۰) ریبکلا يف يناربطلاو ۰6۲۳۷۷ ۰۲:۳۷۰) دمحآ

 .هیوقت دهاوش هلو «قرط ةدع ثیدحللو ۹

 .(۷۱۳) ملسم حیحص 1۹۳ يراخبلا حیحص (۱)

 .(۷۹۸) يئاسنلا ننس ۱۱۳(۰) دواد يبأ ننس ۵۳6(۰) ملسم حیحص (۲)

 .(1۵۸) ملسم حیحص «(۳۷۳) يراخبلا حیحص (۳)



 ۰ ها و ا. هاهو هو و هاو هو هاو ىو واه اه و هو واو ده ما ام هاهو هاهو وه وه هله ههه هه هه هه

 ٌنهرخآ ثيح نم َنهورُّخأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلف :ةأرملا امأ
 .اهميدقت زوجي الف لا

 .هب ضرتفملا ءادتقا زوجي الف «لّفنتم هنألف :يبصلا امأو

 ملو لا مهمحر ْخْلَب خیاشم هزوج :ةقلطملا نتسلاو ؛حیرارت يفو

 قّلطملا لفنلا يف فالخلا ققح نم مهنمو هللا مهمحر ' "تاس رعب

 .هللا امهمحر ""دمحمو فسوي يبأ نيب

 علل نود يبصل لقت نأل اهلك تاولصلا يف زوجي ال" نأ راتخملاو

 .فيعضلا ىلع يوقلا نی ي الو «عامجإلاب «داسفالاب ءاضقلا همزاي ال ثيح

 .اندع "ی راعلا رثعاف «هيف دهتجم هنأل ؛(*)نونظملا فالخب

 يفو ؛افوقوم هجرخآ نم ردو ءاعوفرم بيرغ :۳۱/۱ ةيارلا بصن يف لاق (۱)
 9 نيزر دنع عفرلا ةياور كد ۲۲۹/۱ رابخإلاو فيرعتلاو ءالال ص يعملألا ةينم

 .ثيدحلا ةيوقتل ينابلبلا نع ۳۷۹/۱ قلاخلا ةحنم ٌرظنيو «هتادايز

 ۰4۱۲/۲ ةيانبلا .دنقرمسو یراخب خياشم يأ (۲)

 ۰4۰۲/۲ ةيانبلا .زوجي :دمحم دنعو «ءادتقالا زوجي ال :فسوي يبأ دنع :لاقف (۳)

 .ءادتقالا يأ )٤(

 همزلي :هدسفآ مث« هب یدتقاف «هيلع اهنأ نظ ئلع ةالص يف عرش :هّئروص (4)
١ : 

 .ناظلا ىلع ءاضقلا بجوي رفزو «داسفالا ريدقت ىلع مامإلا مزلي مل ناو ءاضقلا

 ءادتقا سايق نإ :هريرقتو .نونظملا ىلع خلب خياشم سايق نع باوج اذهو
 .5037/1 ةيانبلا .دساف :ناظلاب ءادتقالا ىلع يبصلاب غلابلا

 .ناظلا ىلع ًامدع ربتعيف «نظلا يأ (7)



 ةمامإلا باب ٩۰:۶

 و و

 . ءاسنلا مث «نايبصلا مث لاجرلا فصیو

 نإ هّئالص ْتَدَّسَق : ةدحاو ةالص ىف ناکرتشم امهو «ةأرما هئَّداح ناو
 . اهتمامإ مامالا یون 2 3 ل

 .ةدحتم ةالصلا نأل ؛يبصلاب يبصلا ءادتقا فالخبو

 .(ءاسنلا مث «نايبصلا مث «لاجرلا فصْیو) :لاق

 .۳«یهّلاو مالحألا ولوأ مكنم ينِيِل» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 .نرّحوُيف ةدسفم :ةاذاحملا نألو

 ْتَدَّسَق :ةدحاو ةالص يف ناكرتشم امهو «ةأرما " هئداح نإو) :لاق

 ۱ .(اهتمامإ ْمامالا یون نإ هئالص
 ًارابتعا ؛هللا همحر "”يعفاشلا لوق وهو ءَدّسْفَت ال نأ :سایقلاو

 .دسفت ال ثيح ءاهتالصب
 .ريهاشملا نم هنأو «'”هانيور ام :ناسحتسالا هجو

 باحصأ :هّتلاو «نوغلابلا :مالحألا :نم دارملاو 4۳۲(۰) ملسم حيحص (۱)
 .راصتخاب 4۰6/۲ ةيانبلا .لوقعلا

 نم ًاوضع يذاحي اهنم رضع نوكي نأ :ةاذاحملا دَح : ٤0۷/۲ ةيانبلا يف لاق (۲)
 بجوي ال :لجرلا نم ءىشب اهمدق ريغ ةاذاحم نأ :ناخ ىضاق ىف صنو «لجرلا

 0 1 ۱ ها .لجرلا ةالص داسف

 ۰۲۵۰/۱ جاتحملا ينغم ۰۲۵۷/۱ رايخألا ةيافك (۳)

 مدقتو هللا رهرخأ ثيح نم نهورخآ) :ملسو هيلع هللا یلص هلوق وهو )٤(

 .ابيرق هجيرخت



 1۱ ةمامالا باب

 .اهئالص ٌروجت الو هّرضَت مل : اهتمام وني مل ناو

 دسفتف یاقملا ضرفل كراتلا وف نازک ءاهتود هب بطاخملا و

 .مامإلا یلع مدقت اذإ مومأملاك ءاهتالص نود «هئالص

 نأل ؛(اهئالص ٌروجت الو «هرضَت مل :اهتمام وی مل نإو) :لاق

 .هللا همحر رفزل ًافالخ ؛اندنع "اهنود تبثی ال َكلارتشالا

 .ءادتقالاك هیازتلا ىلع فقوتیف «ماقملا يف بیترتلا همزلی هنأ یرت الأ

 ."ةيذاحم تّمتتا اذإ :ةمامالا ةين طرتشُت امناو

 .ناتیاور هیفف :لجر اهبنَجب نكي مل ناف
 :يناثلا يفو «ٌمزال : “لوألا يف َداسفلا نأ :“امهادحإ ىلع قرفلاو

 ادم نوكت نأو «ةكرتشم ةالصلا نوکت نأ :ةاذاحملا طئارش نیو
 *اهنال ؛""لئاح امهنیب نوكي ال نآو «ةوَُشلا لهأ نم ةأرملا نوکت نآو

 .لجرلا يأ )١(

 .ةينلا نود يأ (۲)

 .لجر اهبناجبو يأ (۲)

 .ةحصلا ةياور يهو (5)

 .لجر اهبنجب ناك اذإ ام وهو (۵)

 .ةزانجلا ةالص نع ًازارتحا )0

 .عارذ ردقب (۷)

 .ةاذاحملا يأ (۸)



 ةمامإلا باب 4۲

 . تاعامجلا روضح ّنهل هركيو
 نیدیعلاو .ءاشعلاو برغملاو رجفلا يف جرخت نأ زوجعلل سأب الو

 . اهلك تاولصلا يف َنْجرْخَي : الاقو هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو

 تارهاطلا الو .ةضاحتسملا ینعم يف وه نّم فلخ ٌرهاطلا يلصي الو

 ۱ .ةضاحتسملا فلخ

 .صنلا هب درو ام عیمج یعاریف «سایقلا فالخب ۳ صنلاب ةدسفم تفرع

 هيف امل ؛نهنم باوشلا ينعي (تاعامجلا روضح نه هرکیو) :لاق

 «ءاشعلاو برغملاو رجفلا يف جرخت نأ زوجعلل سأب الو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح ىبأ دنع اذهو «نيديعلاو

 ءاهيلإ ةبغرلا ٍةَلقل ؛ةنتف ال هنأل ؛(اهّلك تاولصلا يف َنْجُرْخَي :الاقو
 .ديعلا ىف امك «هرکی الف

 يف نورشتني قافلا نأ ريغ ةنتفلا عقتف «لياح قبلا طرف نأ :هلو
 يفو «نومئان مهف :ءاشعلاو رجفلا يف امآ ةعمجلاو رصعلاو رهظلا

 .نولوغشم ماعطلاب :برغملا

 .هركي الف «لاجرلا نع لازتعالا اهُتكمُيف «ةَعسم "”ةناّيجلا :ديعلا ىفو

 الو ةضاحتسملا ئنعم يف وه نم فلخ رهاطلا يلصي الو) :لاق

 ءروذعملا نم ًالاح ئوقأ حیحصلا نأل ؛(ةضاحتسملا فلخ تارهاطلا

 .هجيرخت مدقتو هللا ْنهرخآ ثيح نم نهورخآ» :ثيدح يأ (۱)

 .امهسایق نع باوج اذهو «(نبج) رینملا حابصملا .ءارحصلا يف یلصملا يأ (۲)



 4۳ ةمامإلا باب

 .نایرعلا فلخ يستكملا الو مال فلخ ءیراقلا يلصي الو
 مب ۱ اا ٠ 2 و

 . نیلیماغلا نيفخلا ىلع حساملا و «نیئضوتملا مميتملا ٌمْوَي نأ زوحیو

 .هقوف وه ام نّمضتي ال ءيشلاو

 .يدتقملا ةالص هتالص نُمضَت :ینعمب ۳ «نیاض ٌمامإلا»و

 ؛(نايرعلا فلخ يستكملا الو مالا فلخ ءىراقلا يلصي الو) :لاق

 .امهلاح ةوقل

 يبأو ة ةفينح يبأ دنع اذهو «(نيئضوتملا مميتملا م موی نأ زوجيو) :لاق

 .هللا امهمحر فسوي

 اا راو رابط هل ال ا وحر دم لاو

 دلتا

 .ةجاحلا ردقب ردقتی ال اذهلو «"”ةقّلطم ةراهط هنأ :امهلو
 ةياريم منام فخلا نال ؛(نیلیساغلا نْيَمْحلا ىلع حیماملا) موی (و) :لاق

 .حسملا هلی فخلاب لح امو «مدقلا يف ثدحلا

 2 ۰ 7 5 ۱ و
 يعليزلا هجرخی مل اذلو «يوبن ثیدح لوقلا اذه نأ ىلع انه فلوملا صني مل (۱)

 رخآ عضوم يف هب ئتأ دقو «هعبت نم كلذكو ۰۷۱/۲ ةيارلا بصن نم عضوملا اذه يف

 يذمرتلا ننس ۵۱۷(۰) دواد ىبأ نئس ىف وهو هجرخو «رخآ ثیدحل دهاشنک ۲

 ۱۵۲۸(۰) ةميزخ نبا هححصو )٩۹۸۱(۰ هجام نبا نئس «حلاص ثیدح :لاقو ۲۷)

 .حیحص هدنس :لاقو ۷۱۹۹(۰) دمحآ دنسمل ۵۸/۲ ةيارلا بصن يف هازعو

 .يدعس ةيشاح .تقوب ةتقوم ريغ يأ (۲)



 ةمامإلا باب 4٤

 . هلثم فلخ ءیموملا و .دعاقلا فلخ مئاقلا يلصيو

 فلخ ضرتفملا الو یییوملا فلخ دحسیو عکری يذلا يلصي الو

 .لفنتملا

 .ةقيقح همايق عم اعرش ربتعی مل ثدحلا نأل ؛ةضاحتسملا فالخب

 .(ٍدعاقلا فلخ مئاقلا يلصيو) :لاق

 .مئاقلا لاح ةوقل ؛سایقلا وهو ءزوجي ال :هللا همحر دمحم لاقو

 مالسلاو ةالصلا هيلع فلا نأ يور ام وهو «صنلاب هانكرت نحنو

 عایق هفلخ موقلاو ءادعاق هتالص َرَخخآ یلص

 .(هلثم فلخ ءیموملا) يلصي (و) :لاق

 ؛ًاعجطضم مامالاو ءًادعاق متؤملا «یموی نأ الإ «لاحلا يف امهئاوتسال

 .ةوقلا هب تبثتف ربتعم دوعقلا نأل

 لاح نأل ؛-ییوملا فلخ دجسيو مکری يذلا يلصي الو) :لاق

 ."هللا همحر رفز فالخ هيفو «یوقآ يدتقملا

 ءءانب ءادتقالا نأل ؛(لفتمل فلخ ضرتفملا) يلصي (الو) :لاق
 .مودعملا ىلع ءانبلا ققحتي ققحتی الف «مامالا قح يف مودعم ةيضرفلا فصوو

 و و تو 11) يراخبلا حیحص (۱)

 لاق هبو دجسیو عكري يذلل « یموملا ةمامإ هللا همحر رفز دنع زوجت ينعي (۲)

 ۲۳/۲ ةيانبلا .يعفاشلا



 40 ةمامإلا باب

 . رخآ اضرف يلصي نم فلخ اضرف يلصي نم الو
 ا

 ضرتفملا فلخ لفنتملا يلصيو

 . داعأ : ثرلحم هام نأ مع مث ءمامإب ئدتقا نمو

 ءادتقالا نأل ؛ (َرَخآ ًاضرف يلصي نم فل ًاضرف يلصي نم الو) :لاق
 .داحتالا نم دب الف «ةقفاومو ةكرش

 هدنع ءادتقالا نأل ؛كلذ عيمج يف حصي :هللا همحر ""يعفاشلا دنعو

 ارا ل ااا

 .ىعارم نمضتلا ینعم :اندنعو

 ىلإ ۳ يف ةجاحلا نال ر فلش لفنتملا يلصيو) :لاق

 .ءانبلا ققحتيف 3 ققحتيف «مامالا قح يف دوجوم وهو ءةالصلا لصا

 هيلع هلوقل ؛ (داعأ : :ثرحم همامإ نأ ملع مث e نمو) :لاق

 داعأ :ابنج وأ ءائرلحُم ناك هنأ َرَهَظ مث ءاموق مَآ نم» :مالسلاو ةالصلا

 ."”«(اوداعأو «هّتالص

 .مدقت ام یلع ءانب «هللا همحر "*"يعفاشلا فالخ هيفو

 .يدعس ةيشاح .لاعفألا يف ةقفاومو «ةالصلل ميرحتلا يف ةكرش يأ (۱)

 707/١. جاتحملا ينغم (۲)

 نباو يلع یلع هققو ركذ مث ءاعوفرم هدجأ مل :۱۷۳/۱ ةياردلا يف لاق (۳)

 .ةفيعض ديناسأب امهنع هللا يضر دوعسم



 ةمامإلا باب 1۹1

 يبآ دنع ةدساف مهتالصف نسا موقبو نوؤرقي موقب يمأ یلص اذإو

 . هللا همحر ةفينح

 . ةمات : أرقي ال نمو مامإلا ةالص : الاقو

 . مهئالص تدسف : ايم نييرخألا يف مّدَق مث «نييلوألا يف مامإلا أرق نإف

 .داسفلاو زاوجلا يف كلذو « نمضتلا ینعم ربتعن نحنو

 دنع ةدساف مهئالصف :نیأ موقبو نوؤرقي موقب يما ئلص اذإو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ

 نيروذعم ًاموق ما «ٌروذعم هنأل + مات :ارقی ال نمو مامالا ةالص :الاقو

 .نيسبالو ةارع يراعلا ّمأ اذإ امك راصف ترول رخو

 .هئالص لَسفتف ءاهيلع ةردقلا عم ةءارقلا ضْرف كرت مامالا نأ :هلو

 .هل ةءارق هّتءارق نوكت :«یراقلاب ئدتقا ول هنأل اذهو

 نوکی ال :مامإلا قح يف دوجوملا نأل ؛اهلاثمأو "”ةلأسملا كلت فالخب
 .يدتقملا قح يف ًادوجوم

 ؛حیحصلا وه ءزاج :هدحو ءیراقلاو یّدحو يملا يلصي ناك ولو

 .ةعامجلا يف ةبغر امهنم رهظت مل هنأل

 تدسف :ًايمأ نییرخألا يف مَدَق مث ءَنْييلوَألا يف مامإلا أرق ناف) :لاق
 .(مهثالص

 )١( ةيانبلا .نيسباللاو ةارعلل يراعلا ةمامإ ةلأسم يأ ۰۳۲/۲



 ۶۹ ةمامالا باب

 . دهشتلا ىف هّمّدَق ول : اذه ىلع اذکو

 .ةءارقلا ضرف يّدأتل ؛دسفت ال :هللا همحر ٌرفز لاقو
 ۳ 2 ی 0

 وأ اقيقحت امإ قءارقلا نع ۲" ْیلْخُت الف «ةالص ةعكر لك نأ :انلو
 4 را ۳ 3

 .ملعأ ئلاعت لاو «(دهشتلا يف "”همّدق ول :اذه ىلع "اذکو) :لاق

FF 3F 

 .ةءارقلا نم اهولخ زوجي ال :ئنعمب .ولخت ال :خسُت يفو (۱)

 .فالتخالا اذه ئلع اذكو يأ (۲)

 .دهشتلا يف يمألا مّدق ول يأ (۳)



 باب

 ةالصلا يف ثّدحلا

 «ٌفلختسا : ًامامإ ناك نإف «فرصنا : ةالصلا يف ثّدَحلا هقّبَس نمو

 ةالصلا يف ثّدحلا

 :ًامامإ ناك ناف فرصنا :ةالصلا يف ثّدَحلا هّقبس نّمو) :لاق

 .(ینبو ًاضوتو فانا

 ثّدحلا نأل ؛ هللا همحر ("يعفاشلا لوق وهو ءلبقتسي نأ سایقلاو

 .دمعلا ثدحلا هبشأف ءاهنادسفي فارحنالاو يشملاو ءاهيفاني

 يف ید وأ «فعَر وأ ءءاق نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :انلو

 .۳«ملکتی مل ام هیالص ئلع نْبيلو ءأضوتيلو «فرصنيلف :هتالص

 ۰۱۸۷/۱ جاتحملا ينغم (۱)

 لاسر] هدنس يفو « (17) ينطقرادلا ننس ۱۲۲۱(۰) هجام نسبا ننس (۲)

 روهمج دنعو اندنع لسرملاو» :۳۷/۱ ریدقلا حتف يف مامهلا نبا لاق نکل «لاقمو
 ةيارلا بصن رظنیو «ثيدحلا دیوت ةدع ًاراثآ ۳۳۰/۱ يف ًاضيأ رکذو «ةجح ءاملعلا

 ۵۵/۲ ةيانبلا ۰۲۷/۱ ریبحلا صیخلتلاو ۱



 ۹۹ ةالصلا يف ثّدحلا

Pref a 
 لضفأ : فانئتسالاو .

 O مل هنأ مع مث ءدجسملا نم َجَرَحَف «ثدحأ هنأ نظ نّمو

 يف فر وأ یاقف مكدحأ لص اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو
 .۳«ءيشب قبس مل نم مدقیلو هوف ىلع هدي عضیلف :هتالص

a eهوو لا  A US OE 

 .فالخلا ةهبش نع ًازرحت ؛(لضفأ ey : لاق

 ةليضفل ةنايص ؛ “ناينبي يدتقملاو مامإلاو «لبقتسی درفنملا نإ :ليقو
 .ةعامجلا

 .هناكم لا داع ءاش نإو * هلزنم يف متأ ءاش نإ درفنملاو

 نوكي ال وأ .غرف دق همامإ نوكي نأ الإ «هناكم ئلإ دوعی يدتقملاو

 .لئاح امهنيب
 مل هنأ ملع مث «دجسملا نم جرخف «ثدحأ هن نأ نظ نمو) :لاق

 نباو )١١١5(« دواد وبأ جرخأو ءاذكه هدجأ مل ۱۷٤/١: ةياردلا يف لاق )١(

 یلص اذإ» :ملسو هيلع هللا یلص لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع (۱۲۲۲) هجام

 .حیحص هدانسإ :هجام نبا دئاوز يف لاق ««فرصنيل مث «هفنأب ذخأيلف :ثدحأف «مكدحأ

 .یولبلا نألو :خسُت يفو (۲)

 .هدمعتی ام نود «قبسی اميف :اذکه اهطبض ءاج خست يفو (۳)

 .ينبي :خسن يفو (4)

 .4 55/7 ةيانبلا .فارصنالا دعب هيف ًاضوت يذلا عضوملا وهو (0)



 ةالصلا يف ثدحلا ۵ ۰ ۰

 .يقب ام يلصي : دجسملا نم جرح نكي مل ناو ءةالصلا لّبقتسا : ثرلحی

 .(يقب ام يلصي :دجسملا نم جرخ نكي مل نإو ءةالصلا لبقتسا :ثرلحپ
 ی و

 دوجول ؛هللا همحر دمحم نع ةياور وهو «لابقتسالا :امهيف سايقلاو

 .رذع ريغ نم فارصنالا

 رس € م رصن و هنأ ئرت الأ «حالصالا دنصق يلع فرصنا هنأ :ناسحتسالا هج

 مل ام هتقيقحب حالصإلا ٌدَْق َقِحْلَأَف «هتالص ىلع نب :همّهوت ام ققحت
 و

 .جورخلاب ناكملا فلتخی

 دق 2 و

 ريغ نم ریثک لمع هنأل ؛اعيمج مهئالص تّدَسف :فلختسا ناك نإو
 و
 .رذع

 «فرصناف یوضو ريغ ىلع ةالصلا حتتفا هنأ ّنَظ اذإ ام فالخب اذهو

 فارصنالا نأل ؛جرخی مل ناو هئالص دنسفت ثيح :ءوضو ىلع هنأ ملع مث

 وه اذهف «لبقتسُي :هّمّهوت ام قّقحت ول هنأ ئرت الأ «ضفرلا ليبس لع
 ."0فرحلا

 .دجسملا مک هل :ءارحصلا يف فوفصلا ناكمو

 فوفصلا ٌرادقمف :نکت مل ناو «ةرتسلا وه ٌدحلاف :همادق مدقت ولو

 .بناج لک نم هدوجس عضومف :ًادرفنم ناك ناو

 ۰61۷/۲ ةيانبلا .نیتلأسملا نيب لصالا يأ (۱)



 25 ةالصلا ىف ثّدحلا

 كلذکو تالصلا لْقتسا : هيلع يمغآ وأ مّلتحاف «مان وأ «َنُج ناو

 .ةقهق اذإ
 ةفينح يبأ دنع مهأزجأ :هريغ مدقف «ةءارقلا نع مامإلا َر و ناو

 . مهئزجب ال : الاقو «هّللا همحر

 ؛(ةالصلا لّيقتسا :هیلع يمغأ وأ ملتحاف مان وأ َنُج نإو) :لاق

 ۳ صنلا هب درو ام ئنعم يف نكي ملف «ضراوعلا هذه دوجو ردنی هنأل
 .ةالصلل عطاق وهو «مالكلا ٍةلزنمب هنأل ؛(هَقهَف اذإ كلذكو) ءثّدَحلا وهو

 يبأ دنع مهأزجأ :هریغ مدقف «ةءارقلا نع ٌمامإلا "ریمح نإو) :لاق
 .هللا همحر ةفينح

 .””ةالصلا يف ةبانجلا هبشأف «هذوجو دی هنأل ؛(مهئزجُي ال :الاقو

 نع ٌرجعلاو «مزلآ انه اه وهو زجعلا ةّلعل فالختسالا نأ :هلو

 ةبانجلاب سل الف ءردان ریغ ةءارقلا

 :هتالص يف ئذمأ وأ «فعَر وأ «ءاق نم» :ملسو هيلع هللا لص هلوق وهو (۱)

 ام نوكيف هيلعو ءًابيرق مدقتو «ملکتی مل ام هتالص ئلع نیو ءأضوتيلو «فرصنیلف
 .يذملاو «فاعرلاو «ءيقلا وه :صنلا هب درو

 ءاهّمض نم 7٠١5/١ برغملا يف يزرطملا اًطخو بيَت :نزوب ءءاحلا حتفب (۲)
 :نِم «لوهجملا ةغيص ىلع ءاحلا مض ًاضيأ زاجأف 554/7 ةيانبلا يف ينيعلا امآ
 تءاج دقو :تلق «ةءارقلا نع سبحو عنم يأ هر صن : یاب نم ی اذإ» :هرصح

 .اهحتفب خسنو احلا مضب ةديدع خس

 .ةيادهلل ةميدق تاعبط يف اتبثم :ةالصلا يف ةبانجلا هبشأف :هلوق (۳)

 عبات اذهو «ةيادهلل ةميدق تاعبط يف تبثم :ةبانجلاب قحلی الف :هلوق (4)



 ةالصلا يف ثّدحلا ۰۲

 .ملسو ءأضوت : دهشتلا َرْدَق َدَعَق ام دعب ثّدحلا هّقَبس ناو

 يفان ًالمع َلِمَع وأ مّلکت وأ ءةلاحلا هذه يف ثدحلا دّمعت ناو

 . هئالص تمت : ةالصلا

 . هئالص ْتَلَطَب : هتالص لالخ يف ءاملا مّميتملا یأر ناف

 خواد اره SS ی دق لعل «دهشتلا َرْدَق َدَعَق ام دعب هآر ناف

 ؛عامجالاب «فالختسالا زوجي ال :ةالصلا هب وجت ام َرادقم أرق ولو
 .فالختسالا ىلإ ةجاحلا مدعل

 ؛(مّلسو انضر : دهشتلا ردق دحق اه دعب تدحلا هقس نإو) لاق

 000 «بجاو ميلستلا نأل

 ًالمع َلِمَع وأ مّلکت وأ .قلاحلا منم يف ثدحلا دمعت نإو) :لاق
 ال نکل «عطاقلا دوجول ؛ءانبلا رّذعت هنأل ؛(هئالص تن :ةالصلا يفاني

 .ناکرالا نم ءيش هیلع قي مل هنأل ؛هیلع ةداعإ

 دقو «(هئالص "تب :هتالص لالخ يف ءاملا مميتملا ئأر نإف) :لاق

 .لبق نم رم

 [: ةيرشع انثالا لئاسملا]

 .دهشتلا ردق َدَعَف ام دعب "هآر ناف -۱) :لاق

 .نیبحاصلا لوق لیلد ةشقانمل

 .دهشتلا دعب :خس يفو ()

 .ءاملا يأ (۲)



 0۰۴۳ ةالصلا يف ثّدحلا

 2 هر آرا ی 7

 ناك وأ ءٍريسي لمعب هح 3 سم 34 فلات هاي واكد

 ۶ یه

 عوكرلا ىلع ردقف ًائموُم وأ یو دجوف نایرع وآ روس مّلعتف ءايمأ

 ءیراقلا مامالا ثدحأ وأ .هذه لبق هيلع ةنئاف رکذت وأ .دوحسلاو

 يف وهو رصعلا تقو َلَخَد وأ ءرجفلا يف سمشلا ِتَمَلَط وأ «ًابمأ فلختساف
 بحاص ناک وأ رب نع تقف «قريبجلا ىلع ًاحسام ناك وأ تعمجلا
 لكلا يف ة ةالصلا تلطب : اهانعمب نمو ةضاحتسملاک .هرذع عطقناف رد

 . هئالص تمت : الاقو هللا همحر ةفينح يبآ لوق يف

 هنر لف ف لاق اهتشاق تاكا مك

 .ريسي لمعب هيقخ علح وأ ۲

 .ةروس مّلعتف اا ناک وآ 6

 .ًابوث دوف ءانايرع وأ 5

 .دوجسلاو عوكرلا ىلع ردقف ءًائِوُم وأ 1
 .هذه لبق هيلع ةتئاف ركذت وأ ۷

 .ًايمأ فلختساف «ةىراقلا مامالا ثدحأ وأ ل

 .رجفلا يف سمشلا ٍتَعَلط وأ -4

 .ةعمجلا يف وهو رصعلا تقو لَخَد وأ كل

 .ءرب نع تّطقسف «ةريبجلا ىلع ًاحسام ناك وأ ١

 :اهانعمب نمو اسلاك یرذع عطقناف «رذع بحاص ناک وأ ١-

 .(هثالص تمت :الاقو «هللا همحر ةفينح يبأ لوق يف لكلا يف ةالصلا تلطب



 ةالصلا يف ثّدحلا 0

 .هأزجأ : همّدقف مامالا ثّدحأف «ةعكر یلص ام دعب مامإب ئدتقا نّمو

o 3 8 و 

 دنع ضْرف يلصملا عصب ةالصلا نع جورخلا نأ :هيف لصألا :ليقو

 هدنع ضراوعلا هذه ضارتعاف ءامهدنع ضرفب سيلو «هللا همحر ةفينح ىبأ

 دعب اهضارتعاك :امهدنعو «ةالصلا لالخ ىف اهضارتعاک :ةلاحلا هذه ىف

 الا

 ."هنع هللا يضر دوعسم نبا ثيدح نم انيور ام :امهل
 و

 امو «ةالصلا هذه نم جورخلاب الإ ئرخأ ةالص ءادأ هنکمب ال هنأ :هلو

 ِء و

 .اضرف نوكي :هب الإ ضرفلا یلا لّصوتي ال
 .ماّمتلا تَبَراق :تمت :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ئنعمو

 امئاو «ءیراقلا ع يف دوج ئتح یلسفمب سیل :فالختسالاو

 .ةمامالل "ةفيلخلا ةيحالص مدع وهو «يعرش مکح ةرورض :داسفلا

 مامالا ثّدحاف "ةعکر یلص ام دعب مامإب ئدتقا نّمو) :لاق

 .ةميرحتلا ىف ةكراشملا دوجول ؛ (هأزجأ :همدقف

 .هتالص مامتإ یلع ردقآ هنأل ؛اک ردم مدقی نأ مامإلل ئىلوألاو

 تمت دقف :اذه تلعف وأ «تلق اذإ» :ملسو هيلع هللا یلص هلوق وهو (۱)
 .ةالصلا ةفص يف ًابيرق مدقت ««كتالص

 دارملاو «ةمامإلا ةيحالص :ئرخأ يفو «ةمامإلل هتيحالص :خسُ يفو (۲)

 .مامإلا فلَخ نَم :ةفیلخلاب

 .ةعكرب قوبسم يدتقملاف «ةعکر مامالا یلص ام دعب يأ (۳)



 9۰۵ ةالصلا ىف ثّدحلا

 وأ .ملکن وأ ءًادّمعتم ثدحأ وأ َقْهَف : مامإلا ةالص متآ نيح هنأ ولف
 مات موقلا ةالصو «هئالص ْتَدَّسَق : دجسملا نم جرَخ

 وأ هَقْهَق مث .دهشتلا َرْدَك َدَمَق دقو لوألا ٌمامإلا ثِدحُي مل نإف
 ةفينح يبأ دنع هتالص لوأ كردي مل يذلا ةالص ْتدَّسَف : ًادمعتم ثدحأ

 و و سس

 .دسفت ال : الاقو هللا همحر

 .ًاعيمج مهلوق يف «دسفت مل : دجسملا نم جرح وأ مّلكت ناو

 .میلستلا نع هزجعل ؛مدقتی ال نأ قوبسملا اذهل يغبنيو

 .هماقم همایقل ؛مامالا هيلإ یهتنا ثیح نم *یدتبی :مدقت ولف
 .مهب مّلسي ًاكردم مدعی :مالسلا ىلإ ئهتنا اذإو ه و عرب رو

 وأ ءًادّمعتم ثّدحأ وأ همهم :مامإلا ةالص متأ نيح هنأ ولف) :لاق
 3 دم 0 3 ا اب 0
 نأل ؛(ةمات موقلا ةالصو «هئالص تدسف :دجسملا نم چرخ وأ ملکت

 .اهناكرأ مامت دعب :مهقح يفو ءةالصلا لالخ يف دجو هقح يف دسفملا

 سفت :غرفي مل ناو «هّئالص "دسفت ال :ّعَرَف ناك نإ لوألا ٌمامإلاو
 .حصألا وهو

 ق من ءدهشتلا َرْدَق دعق دقو «لوألا مامإلا شرح مل نإف) :لاق

 ةفينح يبأ دنع هتالص لوا كردي مل يذلا ةا تند یس تدا وأ
 وو س

 .دسفت ال :الاقو « هللا همحر

 .(ًاعيمج مهلوق يف ءالّسفت مل :دجسملا نم جرح وأ مّلکت ناو

 ملو قو اچ «مامإلا ةالص غاب يدتقملا ةالص نأ :امهل

 .مالکلاو مالسلاك راصو «يدتقملا ةالص اذکف «مامالا ةالص نفت



 ةالصلا ىف ثّدحلا م5

 يتلاب دی الو ءئنبو ءأضوت : هدوجس وأ هعوكر يف ْثَدْحَأ نمو
 . اهيف ثّدُحَأ

 ها ا رو ۳ نم

 وأ .هعوکر نم طحناف .ةدجس هيلع نأ دجاس وأ عكار وهو رکذت ولو

 هوم مو توجسلاو عوکرلا ديعي : اهدحسف هدوجس نم هّسأر عقر

 لسفيف ,مامإلا و ةالص نم هيقالت يذلا ءزجلل ةدسفم ةهقهقلا نأ :هلو

 قوبسملاو یانبلا ىلإ جاتحی ال ا غ ع سس ةالص نم هلثم

 ؛ مامإلا ءوضو ضقتنيو «هانعم يف مالكلاو هم هنأل ؛ مالسلا فالخب

 .ةالصلا ةمرح يف ةهقهقلا دوجول

 دتعي الو «ینبو ًاضوت :هدوچس و أ هعوکر يف ثّدخآ نمو) :لاق

 قتحتی ال :تّدحلا عمو «لاقتنالاب نکرلا مامتإ نأل ؛(اهیف ثّدحُأ يتلاب

 .ةداعالا نم دب الف
 وب يف

 هنکمپ هنال ؛ عوكرلا ىلع م دقملا " ماد :هريغ مدقف 3 امام ناك ولو

 .ةمادتسالاب مامتإلا

 نم طَحئاف «ةدجس هيلع نأ ٌدجاس وأ عكار وهو َركذت ولو) :لاق

 .(دوجسلاو عوكرلا دیعی :اهدجّسف .هدوجس نم هّسأر عقر وأ هعوکر

 )١( ةيانبلا .هدوجس وأ هعوكر يف ثدحأ يذلا يأ 409/5.

 ؛ةمادتسالاب عوكرلا مامتإ هنکمی هنأل ؛عوکر َرْدَق ناك امك ًاعكار ثكم يأ (۲)
 .۳۶۱/۱ ةيانعلاو ةيافكلا .هناكم يف لوألا ناكف «لوألا ماقم مئاق ةفيلخلا نأل



 0۰۷ ةالصلا ىف ثّدحلا

 .هأزجأ : دی مل ناو
 ام مومآملاف : دحسملا نم جرخو «ثدحأف ءادحأو الجر ل نمو

 .وني مل وأ ةمامالا یون

 .نکمملا رذدقلاب ةبرم ةالصلا لاعفآ َمَقَتل ؛ لو لا نایب اذمو

 ؛دجو دقو طش :راهطلا عم لاقتنالا نأل ؛(هأزجأ :دعب مل ناو)

 .ةالصلا لاعفأ نم ًارركم عرش اميف طرشب سيل بيترتلا "”نأل

 .هدنع ضرف ةموقلا نأل ؛عوكرلا ةداعإ همر هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 مومأملاف :دجسملا نم جرخو ثّدحأف ءادحاو ًالجر ما نمو) :لاق

 :لوألا ٌنييعتو «ةالصلا ٍةنايص نم هيف امل ؛(وني مل وأ ةمامإلا یون ام
 .انه اه مجازم الو قمحازملا عطقل

 .ةقيقح هَفَلْخَتسا اذإ امك «يناثلاب ًايدتقم هتالص لوألا مامالا می

 بفالختسال ؛هّئالص سفت :لیق :ةأرما وأ «يبص الإ هفَلخ نكي مل ولو
 .ةمامإلل ٌحلصَي ال نم

 ال وهو «"ادصق فالختسالا دجوی مل هال ؛"”هالص ٌدسفت ال :ليقو
 .ملعأ ئلاعت لاو «ةمامإلل حلصي

 9 د هل 9 ع

 .لوألا لیلعتلا لبق یرخآ خست يف لیلعتلا اذه ءاج (۱)

 .مامإ نودب يقب هنأل ؛يدتقملا ةالص دسفت نکلو (۲)

 .امکح دجو الو «ةقيقح يأ (۳)



 باب ۸

 باب

 اهیف هرکی امو «ةالصلا سقي ام

 . هئالص َْتَلَطَب : ًايهاس وأ ًادماع هتالص يف مّلکت نمو

 باب

 اهيف هرکی امو «ةالصلا سقي ام

 .(هالص تب :ًايهاس وأ ًادماع هتالص يف 0 نّمو) :لاق

 ثيدحلا هعرفمو «نايسنلاو أطخلا يف هللا همحر "”يعفاشلل سس

 .«نایسنلو أطخلا يتمأ نع عفرلا :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو «"فورعملا

 ءيش اهيف حلصَي ال هذه انّئالص نإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :انلو
 ."”«نآرقلا ةءارقو «ليلهتلاو «حيبستلا يه امنإو «سانلا مالك نم

 .مثولا عفر ئلع لومحم :هاور امو

 «نایسنلا ةلاح يف أركذ ٌربتعُيف «راكذألا نم هنأل ؛ًايهاس مالسلا فالخب

 .باطخلا فاک نم هيف امِل ؛لّمعتلا ةلاح يف ًامالكو

 ۰۱۷۸/۲ ريبكلا يواحلا (۱)

 نايسنلاو أطخلا يتمأ نع عضو هللا نإ» : ظفلب ثيدحلاو «روهشملا :خسُت يفو (۲)

 .(۷۲۱۹) نابح نبا هححصو «(۲۰4۵) هجام نبا ننس يف :«هیلع اوهركتسا امو

 .(۵۳۷) ملسم حيحص (؟)



 0۰۹ اهیف هرکی امو ةالصلا اسفي ام

 تل رو نم ناك ناف : هک عرف .نکب وات وأ ءاهي نأ نإ
 لک تونم ناك ناو ءاهنطقي مل : رانا و

 نم ناك ناف :هؤاكب "مقتراف ءليكب وأ ءهّوأت وأ ءاهيف نأ ناف) :لاق
 2 ی 2 ۳ 72 4

 .عوشخلا ةدايز ىلع لذي هنال ؛(اهعطقی مل :رانلا وأ ةنجلا رکذ

 فمأتلاو عّرجلا َراهظإ هيف نأل ؛(اهعطق :ةبيصم وأ ءعَجَو نم ناك نإو)

 .سانلا مالك نم ناكف

 :هلوقو ءنّيلاحلا يف دسفي ال :هآ :هّلوق نأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 5 د .هو و

 امهو «نیفرح ىلع تلمتشا اذإ ةملكلا نأ :هدنع )بین لصالا :لیفو

 تحت : نّييلصأ اناک ناو دسفت ال :امهدحآ وأ *)نادئاز

 .«هاسنت مویلا» :مهلوق يف اهوعمج رلئاوزلا فورحو

 دوجو منی فرعلا ""مهافتم يف سانلا مالک نأل ؛یوقی ال :"اذمو

 .فورحلا ءاکبلاب هتوص عافتراب لصح يأ (۱)

 :ةئالثلاو «دسفت .ال :نیفرحلا نأ یلع ينبم فسوی يبأ نع لوقلا اذهو (۲)
 ۰1۷۰/۲ ةيانبلا .فرحأ ةثالث :برعلا مالک لصأ ذإ .دسفت

 .مکحلا اذه يف يأ (۳)

 فورحلا نم :دارملاو .ثينأتلاب ةلمجلا ةيقب اذكهو «ناتدئاز :خسُت يفو (8)

 .فنصملا مالك يف يتأتس امك «ةرشع يهو «دئاوزلا

 .يوقب سيل :فسوي وبأ لاق يذلا لوقلا اذه يأ (5)

 .مهافتم :ءاهلا رسكب :خسُت يفو (0)



 اهیف هرکی امو سقي ذ هركي امو ةالصلا دسفي ام 0۱۰

 سو رس

 .امهدنع دسم نأ ىغبني : فورحلا هب تّلصحو رذع ریغب حتحتت ناو
 5 4ك

 5 42 سس ةهس ا 5 ت

 . هئالص تَدَسْف : ةالصلا يف وهو هللا كُمَحْرَي : رخآ هل لاقف «سطع نمو

 و سس < ۶ میگو م ص
 . هئالص ْتَدَسَف : هتالص يف لجر هيلع حتفف «حتفتسا ناو

 .دئاوز اهلک وفورح يف كلذ ققحتيو «ئنعملا ماهفإو ءءاجهلا فورح

 هب ْتَلَصَحو) «هيلإ ًاعوفدم نكي مل نأب «(رذع ريغب حح ناو) :لاق

 .(امهدنع )سفت نأ يغبني :فورحلا

 .فورح هب تّلَصَح اذإ ءاشجلاو ساطعلاک وَ وهف :رذعب ناك ناو

 :ةالصلا يف و هللا كمحري :رخآ هل لاقف سطَع نمو) :لاق

 .مهمالک نم ناکف « سانلا تاّیطاخم يف يرجي هنأل ؛(هثالص تّدَسف

 هنأل ؛اولاق ام ىلع هلل دمحلا :عماسلا وأ سطاعلا لاق ۳ فالخب

 .اباوج فراعتی مل

 .(ثالص ْتدَّسَق :هتالص يف لجر هيلع ٌحتفف «حتفتسا ناو) :لاق

 ناکف 05 تو میلعت هنأل ؛هیام] ريغ ىلع يلصملا حتفی نأ :هانعمو

 .سانلا مالک سنج نم

 .توصلا حالصال حنحنتلا ناك اذإ اميف اوفلتخا خیاشملا نأل :يغبني :لاق امناو (۱)

 .ةالصلا يف ناك لئاقلا وهو رخآلا نأ لاحلاو يأ (۲)

 .حیفتسملا ةالص يه تسيل ٍةالص يف وه حتافلا نأ لاحلاو «ناك لصم يأ (۳)
 .هيلإ لَحرُي ليصفت هيفو « 410/7 ةيانبلا رظني .حتافلا ةالص دسفت يأ (4)

 .۷/۲ قلاخلا ةحنمو ۰1۲۳/۱ نيدباع نبا عم ردلا .دسفت ال :ةوالتلا یون ولو (۵)



 AR اهيف هركي امو ءةالصلا دسفي ام

 .ًادسفم ًامالک نكي مل : همامإ ئلع َحَنَف ناو

 ةالص "سو «حقافلا ةالص سفت : ئرخأ ةيآ ىلإ َلقَتنا مامإلا ناك ولو

 .هلوقب ذخأ ول مامإلا

 ءةالصلا لامعأ نم سیل هنأل ؛«"'لصألا» يف ""رارکتلا طرَش مث

 .هنم ليلقلا یفعیف

 لق ناو عطاق هسفن مالکلا نأل ؛2"”ريغصلا عماجلا» يف طرتشی ملو

 هنأل ؛ًاناسحتسا ؛(ًادسفم ًامالك نكي مل :همامإ یلع َّحَتَف نإو) :لاق

 .ىنعم هّتالص لامعأ نم اذه ناكف «هّیالص حالصإ ئلإ ٌرطضم

 صخرم هنأل ؛حيحصلا وه «قءارقلا نود «هيامإ ىلع حتفلا يونيو
 .اهنع عونمم هّثءارقو «هیف

 «حتافلا ةالص دست :یرخآ ةيآ ىلإ لقتنا مامإلا ناك ولو) : لاق

 ريغ نم نقلتلاو نيقلتلا دوجول ؛(هلوقب ذخأ ول مامولا ةالص دسفَتو

 .ةرورض

 ام هنأ ئلإ ةراشإ اذهو «ةرم نم رثكأ حتافلا حتفی نأ دمحم مامالا طرَش يأ (۱)
 :ةيادهلا بحاص ةداع یلعو 4۷/۲ ةييانبلا .ةالصلا دسفت ال :حتفلا ررکتی مل

 داسف ۱0۲ص حاضیالا رون يف يلالبنرشلا قلطأ دقو ارجنآ هد ام :هدنع حجارلاف

 .رارکتلا طرتشي ملو «همامإ ريغ ىلع حتف نإ ةالصلا

 ۸ هللا همحر دمحم مامإلل (۲)

 ) )۳ص١/.



o۱۲اهيف هركي امو تالصلا أسفي ام  

 دنع دسفم مالك اذهف : هللا الإ هلإ ال : ب ةالصلا يف ًالجر باجأ ولو

 . هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح يبأ

 .ًادسفم نوكي ال : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .حتفلاب لَجْعَي ال نأ يدتقملل يغبنيو

 ."”هيلإ مهتجل ال نأ مامإللو

 .ئرخأ ٍةيآ ىلإ لقتني وأ او ءاج اذإ ْمكرَي لب

 دنع ذسفم مالك اذهف :هللا الإ هلإ ال :ب ةالصلا يف الجر باجأ ولو) :لاق

 .(ادسفم نوكي ال :هللا همحر فسوی وبأ لاقو « هللا امهمحر رلمحمو ةفينح يبأ

 .هباوج هب دارأ اذإ اميف فالخلا اذهو

 .هتميزعب ريغ الف «هتغیصب ءانث هنأ : هل

 لعجُيف هلوتحي وهو «باوجلا حرم مالكلا جرخآ هنأ :امهلو
 ١ .)سطاعلل تيمشتلاك «ًاباوج

 .حيحصلا يف «فالخلا اذه ىلع :عاجرتسالاو

 هرکی : ۲۷۱ص حالفلا يقارم ىلع يواطحطلاو 1/۲ قئارلا رحبلا يفو )١(

 .هتعاس نم همامإ ىلع حتفي نأ يدتقملل هركيو هیل مهئجلي نأ مامإلل

 ام ربتعي :ةياور يفو «ةالصلا هب زوجت ام أرقي نأ وهو «عوکرلا ناوأ يأ (۲)
 ۰1۷۸/۲ ةيانبلا .ةءارقلا نم بحتسي

 تيمشت :(تمش) يرهوجلل حاحصلا يفو «نیسلاب .تیمستلاک :خسُت يفو (۳)

 ۹/۳۲ ةيانبلا رظنیو «نیسلاو نیشلاب : سطاعلا



 o۱۳ اهيف هرکی امو ءةالصلا سقي ام

 . عامجالاب سفت مل : ةالصلا يف هنأ هّمالعإ هب دارأ ناو

 رهظلا ضقت دقف : عوطتلا وأ رصعلا حقتفا مث ءرهظلا نم ةعكر یلص نمو
 2 م ۰ م ۱ ت 0 اک

 . ةعكرلا كلتب ًازتجيو يه يهف : ةعكر اهنم یلص ام دعب رهظلا حتتفا ولو

 همحر ةفينح يبأ دنع هلالص ْتَدَّسَف : فحصملا نم مامإلا أرق اذإو

 . هرکی هنأ الإ مات یه : الاقو یا

 هلوقل ؛(عامجإلاب سفت مل :ةالصلا يف هنآ همالعإ هب دارآ نإو) :لاق

 . سيلف :ةالصلا يف ةبئان مكدحأ تب اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع

 دقف :عّوطتلا وأ رصعلا حتتفا مث ءرهظلا نم ةعكر ئلص نّمو) :لاق

 .هنع جرخیف «هريغ يف هعورش حص هنأل ؛ (رهظلا ضقت

 رتجیو يه يهف :ةعکر "هنم یلص ام دعب ّرهظلا حَتتفا ولو) :لاق

 يقبو شین ٌتّعلف «هيف وه ام نی يف عورشلا یون هنأل ؛(ةعکرلا كلتب
 .هلاح ىلع يوئملا

 ةفينح يآ دنع هئالص ْتَدَّسْف :فحصملا نم امالا أرق اذإو) :لاق

 )ی رخآ ةدابع ىلإ تف تفاضنا ""ةدابع اهنأل ؛(ٌةّمات يه :الاقو «هّلا همحر

 .باتکلا لهأ عینصب هشت هنأل ؛(هرکی هنأ الا)

e 

 )١( ملسم حيحص «(۱۲۱۸) يراخبلا حيحص )57١(.

 ) )۲.رهظلا ةالص نم يأ .اهنم :خسُت يفو .رهظلا نم يأ

 ) )۳.ةءارقلا يهو

 .فحصملا يف رظنلا يهو (4)



 اهيف هركي امو ةالصلا سقي ام 01

 .اهژردیو «هتالص ْمّطقت مل : يلصملا يدي نيب ةأرما ترم ناو

 :قاروألا بیلقتو «هيف رظنلاو بفحصملا لمَح نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 یثک لمع
 .هریغ نم نقلت اذإ امك راصف تایمز ني دلت هالو

 ."”عوضوملاو لومحملا نيب قرف ال :اذه ئلعو
 .ناقرتفي : لوألا ئلعو

 .عامجإلاب «هئالص سفت ال هنأ حيحصلاف :هّمهفو «بوتكم لإ َرَظَن ولو
 دنع مهفلاب ثنحَي ثيح :نالف باتک أرقي ال :فلَح اذإ ام فالخب

 .مهفلا كلانه دوصقملا نأل ؛ لا همحر دمحم

 ."””دجوي ملو ؛ریثکلا لمعلابف :ةالصلا داسف امآ

 .(*اهوردیو «هتالص مّطقت مل :يلصملا يدي نيب ةأرما ترم نإو) :لاق

 .ءيش ٌرورم ةالصلا عًطقي ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 .هيدي ىلع لومحملا نيبو «ءيش ىلع عوضوملا فحصملا نيب يأ )١(

 ۰1۸۳/۲ ةيانبلا .لومحملاو عوضوملا قرتفي :لوألا ليلدلا رابتعا یلع يأ (۲)

 ةالصلا داسف نأ يأ .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :دجوي ملو :هلوق (۳)

 .4۸0/۲ ةيانبلا .ةالصلا سف الف «ريثك لمعب سيل مهفلاو :ریثکلا لمعلاب ىلع

 تیم وهو «هنع لقنلاو ۰۸ص ريغصلا عماجلا يف تبثم اهژردیو :ظفل )٤(

 .يودزبلل ریغصلا عماجلا حرش رظنیو «خس نود ۰۸۸ص يدتبملا ةيادب نم خسُن يف

 ۰۱۷۸/۱ ةياردلا «فیعض هدانسإو ۰۳۲۷/۱ ينطقرادلا ننس (۵)



 0\0 اهيف هرکی امو ءةالصلا دسفی ام

 : اهرادقمو ءةرثس همامأ دخت نأ ءارحصلا يف يلصي نمل يغبنيو

 .ًادعاصف «عارذ

 قي راملا ملَع ول» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛مِثآ راملا نأ الإ

 ."”«نيعبرأ فقول :رزولا نم هيلع اذام يلصملا

 امهنيب نوكي الو ۳ لیق ام ىلع «هدوجس میفوم يف رم اذإ مئأي امنإو
 .۳)ناکللا ىلع يلصي ناك ول هءاضعأ راقلا ءاقعأ ١ يذاحُتو «لئاح

 [: ةالصلا يف ةرتّسلا ماكحأ]

 .(ةرتس همامآ َّذِخّتي نأ ءارحصلا يف يلصي نمل يغبنيو) :لاق

 نيب لعجيلف :ءارحصلا يف مكدحأ یلص اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 و

 زجعیآ» :مالسلاو اعلا هيلع هرقل ؛(ادعاصف «عارذ : :اهرادقمو) : لاق

 .)6)لحسلا روم لثم هّمامأ نوکی نأ ءارحصلا يف یلص اذإ مکدحآ

 .(۵۰۷) ملسم حیحص ۰6۵۱۰) يراخبلا حیحص (۱)

 يف ينيعلا اهّطَسب یرخآ لاوقآ كانهو «ناخ يضاقو يسخرسلا لوق اذهو (۲)
 ۰4٩۱/۲ ةيانبلا

 ةاذاحملاب دّيقو هیلع يلصملا نوکیف «ریرسلاو ةكدلا لثم «عفترملا ناکملا يأ (۳)
 4٩۲/۲ ةيانبلا .ةرتس ربتعی هنأل ؛مثأي ال :لجرلا ةماق ردقب ناكدلا ناك اذإ هنأل

 6۷۰۰ دواد يبآ ننس يف ةبيرق ظافلأبو ءارحصلا :دیق نودب ننسلا ىف (5)

 ۰۱۷۹/۱ ةياردلا ۲۳۱۹(۰) نابح نبا هححصو (۹۵1) هجام نبا

 ۰4۹6/۲ ةيانبلا .سأرلا يذاحت يتلا ةضيرعلا ةبشخلا يهو (۵)

 .(9۱۰ (4۹4) ملسم حیحص يف بيرق ظفلب (1)



 اهيف هرکی امو «ةالصلا دسفي ام ه1

 هد ی و و اس ره ی قم روم
 لعجیو ةرتسلا نم برقیو «عیصألا ظلغ يف نوکت نأ يغبني : لیقو

 . رسیالا ىلع وأ «نميألا هبجاح ىلع ًةرسلا

 ور ەھ 2 و
 . موقلل ةرتس : مامإلا ةرتسو

 .(عبصألا ظّغ يف ْنوکت نأ يغبني :لیقو)

 .هوصقملا لصحی الف یلیعب نم رظانلل ودبي ال :هّنود ام نأل

 یلص نَم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ (ةرتسلا نم برقیو) :لاق

 ."”«اهنم نالیلف :قرثس ئلإ
 درو هب «(رسيألا ىلع وأ «نميألا هبجاح ىلع ًةرتسلا لعجيو) :لاق

 .”رثألا

 .قيرطلا هجاوی ملو ءرورملا نی اذإ ةرّتسلا كتب ساب الو

 .(موقلل ةرتس :مامإلا ةرتسو) :لاق

 ملو ,201وَرَتَع ىلإ ةكم ءاحطبب یلص» مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل

 ."رتس موقلل نكت

 ۰۱۸۰/۱ ةياردلا (۲۳۷۳) نابح نبا هححصو «(5946) دواد يبآ ننس (۱)

 .(10۸۹) دمحأ دنسم «هنع تكسو «(1۹۳) دواد يبآ ننس (۲)

 .حمرلا جزك «دیدح نم جز اهل «زاکعلا هبشُي ًاصع (۳)

 )٤( ملسم حیحص «(4۷۳) يراخبلا حیحص )۵۰۳(.

 نم تسیلو «فّتصملا مالک نم :ةرتس موقلل نكت ملو :ةلمجلا هذه (۰)
 ۰۱۸۱/۱ ةياردلا ۱ ریدقلا حتف .ثیدحلا



 ۱۷ اهیف هرکی امو الصلا سقي ام

۳ 2 

 .طخلاو یاقلالا نود «رْرَعلا ربتعیو
o 0۵ 2 3 8 و  

 .ةرتسلا نيبو هنیب رم وأ «ةرثس هيدي نيب نكي مل اذإ ّراملا أرديو

 6 ص م هم

 .امهنيب عمجلا هركيو .حیبستلاب عفدي وأ ةراشإلاب اردو

 ال "”ةوصقملا نأل ؛(طخلاو ءءاقلإلا نود را ٌربتعُيو) :لاق
۱ 

 نيبو هنیب م وأ ترس هيدي نيب نكي مل اذإ املا 5 ًارديو) :لاق

 .«متعطتسا ام املا اوؤرداف» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(ٍةرّتسلا

 يدلوب ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لع امك «(ةراشإلاب ًارديو) :لاق
 .لبق نم "انیور اَمِل ؛(حیبستلاب عفدی وأ) اهنع هللا يضر ةمّلس م

 .ملعأ ئلاعت هللاو «ًةيافك امهدحأب نأل ؛("”امهنيب عملا هركيو) :لاق

 6 9 هل ¢ دا

 .ءردلا يأ )١(

 .7//591 ةيانبلا رظنی .طخلا زاجأ نيرخأتملا ضعبو (۲)

 :عفدلاب رمألاو ناملا عفد كرت بحتسملاو :۱۷ ۱ ص حاضيإلا رون يفو (۳)

 .۲۹۸ص يقارملا ىلع يواطحط .ةصخرلا نايبل

 )٤( يراخبلا حيحص )٤۸۷(« ملسم حيحص )۵۰۵(.

 دمحآ دنسم ۲۹۱۸(۰) ةبيش يبأ نبا فنصم ۹6۸(۰) هجام نبا ننس (0)

 .مالک هدانسإ يفو ۲۱۵۲۳(۰)

 .«حّبسيلف :ةبئان مكدحأ بان اذإ» :ملسو هيلع هللا یلص هلوق وهو (1)

 .حيبستلاو ةراشالا نيب يأ (۷)



 لصف 0۱۸

۰ 2 

 لصف

 .هدسحب وأ «هبوثب ثّبعَي نأ يلصملل هركيو

 2 2 ٠ ترا ر

 .ةدحاو رم هيوسيف : دوجسلا نم هتكمي ال نأ الإ ْیصحلا لقب الو

۰ 7 

 لصف

 ةالصلا ىف هركي اميف

 ةالصلا هيلع هلوقل ؛(هولسجب وأ «هبوثب تبع نأ يلصملل هركيو) :لاق
 ."'ةالصلا يف بلا :اهنم َركذو ء6ا کل هرک یلاعت هللا نإ» :مالسلاو

 .!ةالصلا يف كنظ امف مارح ةالصلا جراخ ثّبَعلا نألو

 :دوجسلا نم هتكمي ال نأ ال) يشبع عون هنأل ؛(یصحلا بمب الو) :لاق
 .۹4رتف :الإو ارذ ابآ اي ةّرم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(ةدحاو هرم هیوسیف

 باهشلا دنسم يف يعاضقلا هقيرط نمو ۰۱۵۵۷) كرابملا نبال دمزلا (۷)

A۷)يبهذلا لاق :۲۳۸/۱ رابخالاو فیرعتلا يفو «السرم ریثک يبأ نب يحي نع (۰  

 .شاّيع نبا تاركنم نم اذه :نازيملا يف

 .رباقملا يف كحضلاو «موصلا يف ثفرلا :امه ناتيقابلا ناتتثلاو (۲)

 جراخف «ٌةوركم هتالص يف ثبعلا ناف ءّرظن هيف :۵۰۲/۲ ةيانبلا يف لاق (۳)
 اذه ينيعلا صن تيأرو ها .هيلع كلذ مرحي الو «ئلوألل ًاكرات نوكي :ةالصلا

 ۰۱۳۹/4 هتيشاح يف نيدباع نبا هنع هّلَقَتو « (طوطخم) يجورسلل ةياغلا نم ًدوخأم

 ةبيرق ظافلأب يور دقو ها .ظفللا اذهب بيرغ ۲ ةيارلا بصن يف لاق (4)



 9۹ ةالصلا ىف هرکی امیف

 .تفتلپ الو نصخت الو هعباصآ عقرب ال

 .هتالص حالصا هيف الو

 عقرفت ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(هّعباصأ عرقي الو) :لاق

 . ڌ تنأو كعباصأ

 ةالصلا هيلع هنأل ؛ةرصاخلا یلع ديلا عضو وهو «(رَصختی الو) :لاق
 .“ةدلصلا يف © خلا نع مالسلاو

 .نونسملا عضولا َكّرَت هيف نالو

 نم يلصملا مِلَع ول» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(تفتلی الو) :لاق

 ."؟!(تَقَتلا ام :يجاني

 ؛هركي ال :هَقُنَع يولي نأ ريغ نم ةرسّيو َةنمَي هیتیع رِخؤمب َّرَظَن ولو

 هللا یلص يبنلا تلأس» :لاق هنع هللا يضر رذ يبأ نع :اهنم (51557) دمحأ دنسم يف

 ««عد وأ «ةدحاو :لاقف ءئصحلا حسم نع هتلأس ئتح ءيش لك نع ملسو هيلع

 تنك ناف «يلصت تنأو یصحلا حسمت ال» :(0475 م ۰۱۲۰۷ خ) :نيحيحصلا ظفلو

 .«ةدحاوف :العاف دب ال

 ثراحلاب لولعم وهو كعباصآ عَقفُت ال :ظفلب (4560) هجام نبا ننس يف )١(

 ۰4۱۹/۲۰ يناربطلل ريبكلا مجعملا ۸۷/۲ ةيارلا بصن .فیعض وهو «روعالا

 .اذكهو اذكه تءاج تاياورلاو :تلق .راصتخالا :خسُن يفو (۲)

 .(۵0) ملسم حيحص ۱۲۲۰(۰) يراخبلا حیحص (۳)

 (۲۸۵۷) يقهيبلل نامیالا بعش «ًاعوفرم (۱۵۰) قازرلا دبع فنصم (8)
 ۰۱۸۲/۱ ةياردلا رظنیو ۰۱۷۰/۲ نابح نبال نوحورجملا



 ةالصلا يف هركي اميف 0۲۰

 ۳ 2و رم هر ت

 الو .هدیب الو هناسلب مالسلا دری الو . هّيعارذ شرتفی الو يهقي الو

 ۳ لاه قر 7 7 3 5
 .هبوث فكي الو .هرعش صقعتي الو رذع نم الا عبرت

 ."”هيَئيع قوم هتالص يف هباحصأ ظحالپ ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل

 :هنع هللا يضر ٌرذ يبأ لوقل ؛(هّیعارذ شرتفي الو «يعقي الو) :لاق

 ناو «كّيدلا رَت قن نأ :وشنالث نع ملسو هيلع هللا یلص يليلخ يناهنا
 ."«بلعثلا شارتفا شرتفآ نأو «بلكلا ءاعف َيِعْفأ

 .حیحصلا وه ءًابصت هيتبكر بیصتیو «ضرألا ىلع هيي عضي نأ :ءاعقإلاو

 مالک هنأل ؛(هناسلب ٌمالسلا دری الو) :لاق

 .هئالص دسفت :ميلستلا ةينب حفاص ول ئتح «ىنعم مالس هنأل ؛(هديب الو)
 o2 ومس م

 .دوعقلا لس كرت هيف ال ؛(رذع نم الإ مرتي الو) :لاق »و

 هدشيو «هِتماه یلع هرعش ممجی نأ وهو «(هرعش صقعی الو) :لاق

 يلصي نأ یهن مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور دقف «دّبلتيل غْمصب وأ رطیخب

 ."”صوقْعَم وهو لجرلا

 .رُيَجَت عون هنأل ؛(هبوت فكي الو) لاق

 .هانعمب ثيداحأ ركذ مث ظفللا اذهب بيرغ : 44/7 ةيارلا بصن يف لاق (۱)

 نبال لماكلا يف روكذملا ظفللابو «©«0) ملسم حیحص يف هانعمب يور )۲(

 ۰۱۸۱/۱ رابخإلاو فیرعتلا رظنی .فعض هیفو ۱۲۰۱(۰) يدع

 ۱۰4۲(۰) هجام نبا ننس ۳۸4(۰) يذمرتلا ننس 18۷(۰) دواد ىبأ ننس (۳)

 ۳۹/۱ رابخالاو فیرعتلا رظنیو ۰61۵۵ )٩ نابح نبا هححصو



 0,31 ةالصلا يف هرکی اميف

 9 ۰ ۱ 2 ر هس

 لیسرپ مث ؛هیفتک وأ .هيسأر ئلع هّيوث لعجي نأ وهو «هّبوث لدن الو
 . هبناوج نم هقارطأ

 تدسف : ًايسان وأ .ًادماع برش وأ لكأ نإف برشی الو لکأی الو

 . هئالص

 . قاطلا يف : هدوجسو « دجسملا يف : مامإلا مام نوکی نأب سأب الو

 . قاطلا يف موقي نأ هركيو

 ,"!لّدّسلا نع ئهن مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛(هّبوث لدنسي الو) :لاق

 .هبناوج نم هقارطأ لیمرپ مث «هْيفتك "وأ «هیمآر ئلع هبوث لعجي نأ وهو)

 .ةالصلا لامعأ نم سيل هنأل ؛(برشپ الو «لكأي الو
 و 5 3 2 ع فا ر ت

 لمع هنأل ؛(هثالص تدسف :ایسان وأ ءادماع برش وأ لكأ نإف)

 دم ةالصلا ةلاحو یک

 .قاطلا يف :هدوجسو .دجسملا يف :مامإلا مام نوکی نأب سأب الو) :لاق

 ثيح نم باتکلا لهآ عینص هبشي هنال ؛("'قاّطلا يف موقي نأ هركيو

 .قاطلا ىف هدوجس ناك اذإ ام يفالخب «ناکملاب مامإلا صیصخت

 .انلق امل ؛ناکدلا ىلع هدحو مامالا نوکی نأ هرکیو

 .(۲۲۸۹) نابح نبا هححصو ۳۷۸(۰) يذمرتلا ننس 16۳(۰) دواد يبآ ننس (۱)

 رسخت حوض نم 14/7 ةا يف يني أو و خس يفو
 .وأ :اهنأ يخركلا

 .قاطلا يف هماقم نوكي نأ :خسُن يفو (۳)



o۲ةالصلا يف هرکی اميف  

 يلصي ناب سأب الو «ثّدحتي عاق لجر ِرْهَظ لإ يلصب ناب ساب الو

 طاسب یلع يلصي نأب ساب الو ام ترا ى يعم در شا

 . ریواصتلا یلع دجسب الو ریواصت هيف

 .مامالاب ءاردزا هنأل ؛ةياورلا رهاظ يف "بلقلا ىلع اذکو

 نبا نأل ا عاق لجر ٍرْهَظ ئلإ يلصي ناب ساب الو) :لاق
 راف ضعب يف عفانب ٌرتتسي ناك امبر امهنع هللا يضر رمع

 فيس و أ عم فحصم هدي نيبو يلصب ناب ساب الو :لاق

 .ةهاركلا تبثت - ردت :هرابتعابو «ةداع نادّبعُي ال امهنأل ؛ (ٌقّلعم

 ةناهتسا هيف نأل ؛(ریواصت هيف را ىلع يلصي ناب ساب الو) :لاق
 .ةروصلا ةدابع هبشي هنأل ؛(ریواصتلا لع جت ار رضا

 .*ظَُم یلصملا نال ؛«لصالا» يف ةهاركلا "”قلطأو

 .ناکدلا ىلع موقلاو ناکدلا لفسأ مامالا نوکی يأ (۱)

 ناك :لاق - رمع نبا یلوم عفان نع (۲۸۹۵) ةبيش يبأ نبال فّتصملا يفف (۲)

 .كرهظ ينلو :يل لاق دجسملا يراوس نم ٍةيراس لإ ًالیبس دجي مل اذإ رمع نیا
 يف وأ دوجسلا عضوم يف ةروصلا نوکت نأ نيب دمحم مامالا لصفی مل يأ (۳)

 ناك ناو هرکی هدوجس عضوم يف ناك نإ :لاقف .ریغصلا عماجلا يف لصفو «هريغ

 .هركي ال :همايق وأ هسولج عضوم يف

۰۱۸۵/۱ )8( 

 ميظعت عون ناك :ةروص هيف ناك ولف «ميظعتلل قحتسم دوجسلا ناكم يأ (۵)
 اهيلع َدَّجَس ءًاقلطم ىّلصملا يف نوكت نأ يغبني الف «ةروصلا ةناهإب انرمأ نحنو ءاهل
 .۵۲۵/۲ ةيانبلا .دجسي مل وأ



 o۳ ةالصلا يف هركي اميف

 هئاذحب وأ «هيدي نيب وأ < بفقسلا يف هسأر 6 قوف نوکی نأ هرکیو

 ةا ةر أ نیواصت

 . هرکی ال : رظانلل ودبت ال ثيحب ريض ةرزصلا تناك ولو

 . لاثمتب سيلف : سأرلا عوطقم لات ناك اذإو

 .هركي ال : شورفم طاسب یلع وأ قم ٍةداسو ىلع ةروصلا تناك ولو

 هئاذحب وأ ءهيدي نيب وأ «يفقتسلا ىف هیمأر قوف نوکی نأ هرکیو) :لاق

 اوا نیواصت

 )تروص وأ بلك هيف ًاتيب لخدن ال اَنإ) :مالسلا هيلع لیربج ثیدحل

 ؛6 هل ةيظانلل ندي ال تحل 6 ری ةروضلا تناك رو لاق
 للا نأل

 1 « عمش 0 2 «سأرلا نودب دّبعي ال هنأل ؛(لاثمتب

 .؟!اولاق ام ىلع 0 ارس

 :شورفم رطاسب یلع وأ ٍقاقْلُم ٍةداسو ئلع ةروصلا تناك ولو) 1:

 1 از رم ةداسولا تناک اذإ ام فالخب طوتو ( سادت اهنأل ؛(هركي ال

 )۲۱۰٤(. ملسم حيحص ؛(0716) يراخبلا حيحص (۱)

 .۵۲۹/۲ ةيانبلا .نادبعي ال امهنأل (۲)

 جارسلا ىلإ هّجوتلا هرکی :ليق ثيح «خیاشملا فالتخا هيف نأ ىلإ هب راشآ (۳)
 .۵۲۹/۲ ةيانبلا .هركي ال هنأ راتخملاو «عمشلاو



 ةالصلا يف هركي اميف 01

 .ةالصلا يف برقعلاو حلا لب سأب الو «حّوُرلا يذ ريغ لات هركي الو

 .روسلا دع كلذكو «ةالصلا ىف ٍديلاب تاحيبستلاو ىآلا دع هركيو

 .اهل ميظعت هنأل ؛رثيم ىلع تناك

 ىلع مث ءهيسأر قوف نم مث «يلصملا مامآ نوكت نأ :ةهارك اهدشأو
 .هفلخ نم مث «هلامش یلع مث «هنيمي

 ملا لا ا هلال ؛ هرکی ھوا سی رو
 وجو ىلع داعثو ؛اهطئارش عامجتسال ؛كلذ میمج يف ةزئاج ةالصلاو

 .وورکم ريغ
 .ةهاركلا عم تبدأ ةالص لك يف مکحلا وه اذهو

 .دبعی ال هنأل ؛(حورلا يذ ريغ لاثمت هرکی الو) :لاق

 ةالصلا هيلع هلوقل ؛(ةالصلا يف برقعلاو ٍةَّيحلا لثقب ساب الو) :لاق

 .©0«ةالصلا يف متنك ولو نیدوسألا اولتقا» :مالسلاو

 املا ءرد هبشأف «لغّشلا ةلازإ هيف نألو

 .انيور ام قالطإل ؛حیحصلا وه «تاّيحلا عاونأ عيمج هيف يوتسيو

 دع كلذكو «ةالصلا يف ٍديلاب تاحيبستلاو يآلا الع هرکیو) :لاق

 .ةالصلا لامعأ نم سيل كلذ نال ؛ (رّوَسلا

 .(۲۳۵۲) نابح نبا هححصو «(۳۹۰ ) يذمرتلا ننس «(977) دواد يبأ ننس (۱)



 ۳۵ ةالصلا يف هركي امیف

 ٠ ها و اه و و و هاو دو و اه اه اه و واو اه و اه و اه واه و اه و اه اه و اه هه و و ها 4 هاه هه و هله

 .)ةسلا هب تءاج امب لمعلاو «؟":ءارقلا سل ةاعارم ؛اعیمج لفاونلاو

 ها دعلا نع ينغتسيف «عورشلا لبق كلذ "كركي نآ هئكمي :انلق

 .ملعأ ئلاعت هللاو

9 FF 9 اي 

 ۱۱۱۸(۰) يراخبلا حيحص يفف ۰۵۳۵/۲ ةيانبلا .ةيآ نوتس وأ نوعبرأ يهو (۱)

 يقب اذإف ءًادعاق لفنلا يف يلصي ناك ملسو هيلع هللا یلص هنأ (۷۳۱) ملسم حيحصو

 .مئاق وهو اهأرقف ماق :ةيآ نيعبرأ وأ نيثالث نم ًاوحن هتءارق نم

 ؛مايقلا يف رشع ةسمخ اهتاحيبست يف ءاهوحنو حيبستلا ةالص يف ءاج ام يأ (1)

 دقو «تاعكر عبرأ يف «ةعكر لك يف ةحيبست )۷١( اذكهو «عوكرلا يف ةًارشع ًارشع مث

 فرو E ORO عرعا

 .(يق يسن ا عصب أل تولا تولا ريتك وا

 ءةالصلا يف عورشلا لبق اهأرقيس يتلا تايآلا كمي د نأ يلصملل نكمي يأ (۳)

 .۵۳۵/ ۲ ةيانبلا .ةالصلا يف دعلا نع كلذب ينغتسيف

 .ةالصلا يف عورشلا دعب يأ (5)



 لصف

 . ءالخلا يف ٍجْرَفلاب ٍةلبقلا لابقتسا هركيو

 .ةياور يف هرکی الو «ةياور يف هرکی ٌرابدتسالاو

 . يلختلاو «لوبلاو ءدجسملا قوف ةعّماجملا هركتو

 لصف

 ةالصلا جراخ ةهاركلا نایب يف

 ةالصلا هيلع هنأل ؛(ءالخلا يف جرفلاب ةلبقلا لابقتسا هركيو) :لاق

 ."”كلذ نع ئهن مالسلاو

 .ميظعتلا رَت نم هيف اّمِل ؛(۳ةياور يف هرکی ٌرابدتسالاو) :لاق

 امو «ةلبقلل ٍاوم ريغ هجرف :ربذتسملا نأل ؛(ةیاور يف ه هركي الو)

 ءاهل زاوم هجر نال ؛ لبقتسملا فالخب «ضرألا ۳ اتو هم دكت

 ا بش ا
 حطس نأل ؛(يلختلاو «لوبلاو ءدجسملا قوف ةعَماجملا هرکتو) :لاق 4 14 2 4 حس رص

 و و 5

 .هتحت نمب هنم ءادتقالا حصي ئتح «رلجسملا مكح هل دجسملا

 .(4) ملسم حبحص ۰۳۲۹) يراخبلا حيحص )۱

 .هللا همحر ةفينح يبأ نع ةياور يف يأ (۲)



 كفي ةالصلا جراخ ةهاركلا نايب يف

 . دجسملا باب قلغي نأ هركيو دجسم هيف تبب قوف لوبلاب سأب الو

 ریغو بهذلا ءامو . جاّسلاو صحلاب دحسملا شقنپ نأب ساب الو

 . كلذ

 .هيلإ دوعصلاب فاکتعالا لطبي الو

 بام نفر كلل او

 ةالصلل دعأ ام :دارملاو ؛(دجسم هیف تیب قوف لوبلاب ساب الو) :لاق

 ." هيلإ انبن ناو ردجسملا مکح ذخأي مل هنأل ؛''"تيبلا يف
 .ةالصلا نم عملا ةبشي هنأل ؛(ردجسملا باب قلعي نأ هركيو) :لاق

 .ةالصلا ناو ريغ يف دجسملا عاتم ىلع فيخ اذإ هب سأب ال :لیقو

 «بهذلا ءامو «جاسلاو «صجلاب دجسملا شقن ناب ساب الو) :لاق

 .(كلذ ريغو
 :ليقو .هب منأي ال هنكل هيلع رجوی ال هنآ ىلإ ريشي :سأب ال و
 يف و

 .ةبرق وه

 ۵6۱/۲ ةيانبلا .ةالصلل هتيب يف يلصملا هدي يذلا عضوملا يأ (۱)

 هللا لوسر رمآ :اهنع هللا یضر ةشئاع لوق ىف كلذو :۵۱/۲ ةيانبلا ىف لاق (۲)
 هو گو 5 1 ١

 يبأ ننس يف وهو «بیطتو فظنت نأو «رودلا يف دجاسملا ءانبب ملسو هيلع هللا یلص

 )١7595(. ةميزخ نبا هححصو .«() يذمرتلا ننسو «(5004) دواد

 رجح نبا هعباتو « ةيارلا بصن يف بدنلا اذه جرخی مل يعليزلا نأ ىلإ انه هبنأو

 .هجرخي ملف ةياردلا يف



 ةالصلا جراخ ةهاركلا نايب يف

 هو و هو. و ا. و هو واو هو هو هاهو هه هه هاه هاو اه هو هاه هوه هاه. هى هواه و هه ¢ و هه

 اماتفرلا لاه نم لَعْفَيف ©” ىلوتتلا اما فیت لاه نم لَعَف ادل اذهو

 «نمضی :لعف ول یتح شل ىلإ عجر ام نود «ءانبلا ماكحإ ىلإ عجري

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو

RR 4انف  

 .رتولا ةالص باب نم أدبيو « یناثلا ءزجلا هیلیو «لوألا ءزجلا مت *

 .هفاقوأ رُمأو دجسملا رمآ يف رظنی يذلا يآ (۱)



 لوألا ءزجلا تاعوضوم سرهف

 لوألا ءزجلا تاعوضوم سرهف
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 قم ها او 0“ ا اا ققحملا ةمدقم

 EO EREN ينانّيِغْرملا مامإلا بفّلؤملا ةمجرت

 ا ا ةيادهلا باتک ىلع ءاملعلا ءانث
 0 og اغ ةيادهلا تانغ ظافح
 Ose حا يدتبملا ةيادب باتك يف ينانيغرملا مامإلا جهنم نم

 E ةيادهلا باتك يف ينانيغرملا مامإلا جهنم نم
 Se ةيادهلا باتك يف لالدتسالا يف ينانيغرملا مامإلا جهنم نم
 NO esa SR ةيادهلا باتك ةبوعص

 ٩۳ ....... ةيادهلا ىلع ءاملعلا اهلّجس ىتلا ةيملعلا تاظحالملا لوح ةرظن
 210 ةيادهلا باتك يف ينانيغرملا مامإلا رداصم
 00000 اهيلع تماق يتلا ةيملعلا لامعألاو ةيادهلا حورش
 ۱۱ 1 اهب لصتي امو ةعوبطملا ةيادهلا حورش
 ۱۳۵ ا 0 بن مل يتلا ةيادهلا حورش مهآ
 ۱3 ل ةيادهلا ثيداحأ جيرخت بیک
 Oe مجارتلا بک يف ركذ امم ةيادهلا ىلع ةيملعلا لامعألا ةيقب
 74١.....اهلاح فّصّوو قيقحتلا يف ةدمتعملا ةيادهلا باتكل ةيطَحلا شا
 ل ا م ل ةيادهلا باتك مسا
 ۱۳۹۵ ةيادهلا باتک تاعبط
 Qe o كلذ نف ىم ةا دلا ىق ف لمع
 0 ag a a ندر



 لوألا ءزجلا تاعوضوم سرهف 0۳۰

 0 ةيادهلا باتك ةيادب
 ۱ a فلولا ةمالقت
 TAVE و AS تاراهطلا باتك

 TAV ءوضولا باب

 SNS a ءوضولا ضقاون يف لصف
 دلت سو وا دعو طا a لوف
 ی ا لا اهل ف ليفت
 ی ر او هوش اه روعم دلا الا كاب
 ۲۱ 1 O رثبلا يف لصف
 aa اا اهريغو راسألا يف لصف
 RE 0000001 ىلا باب
 PR ORAS ESS a کک كآن
 e OS ةضاحتسالاو ضّيحلا باب

 ۱۱۱ 18 ةضاحتسالا یف لصف
 ملا ممم ل سال يف لصف

 A aR اهريهطتو ساجنألا باب

 eae ءاجنتسالا يف لصف
 1 ا ةالصلا باتك
 - EAE ةالصلا تيقاوم باب

 ay ةبحتسملا تاقوألا يف لصف
 111 ی ةالصلا اهیف هرکث یتلا تاقوألا ىف لصف
 O SS e ناَذَألا باب
 ا و اهمّدقتت ىتلا ةالصلا طورش باب



 لوألا ءزجلا تاعوضوم سرهف

 ]9 ةالصلا ىف ثّدحلا باب

 ۳ اهیف هرکی امو «ةالصلا دسقی ام باب
 2 د

 ا FR هل دا





 و 100

 ۳۳ ۳ ردص

 هبرش ةينو هتاکربو هصئاصخو هئامسأو هخيرات رکذو «مزمز ءام لضف -۱

 «ةحفص (۲۸۰) «هحدم يف راعشالا نم ٌةلمجو «هب ءافشتسالاو «هیاکحأو

 .(ه۱۳۵) ۲۱/

 امل مزمز ءام" : روهشملا ثیدحلا لاح نع ًباوجلا :هيف ٌفيطل ءزج ١
 (۲۷) «قیقحت «(ه۸۵۲ت) ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل هل برش

 .(مزمز ءام لضف عم عبْط) «ةحفص

 رکذو ءمالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ ماقمو دوسألا رجحلا لضف ۳

 ۰۷/ط تحفص (۲۰۰) ءامهب قلعتی امو «ةیهقفلا امهماکحأو ءامهخيرات

 .(ه۱۳۵)

 هیقفلا ثّدحملا مامالل .هماکحأو دایطصالا ملت يف نيدايصلا ةينم - 4

 نبا فيطللا دبع يلوصألا هيقفلا ثدحملا مامإلا نبا دمحم يفنحلا

 )۱۸٤( «قیقحت ء(ه٤٥۸ ةنس دعب ت) .كّلم نباب ريهشلا «هتشرف

 .(ه۱۲۰) ۱/ط تحفص

 ةمالعلا قشمد يتفمل ءصاصّرلاب دي ام لح يف ٌصاَوحلا یوتف - ه
 (۳۲) «قیقحت .(ه۱۳۰۵ ت) يوازمحلا دمحم نب دومحم خیشلا

 .(نیدایصلا ةينم عم عبط) (ه۱۲۰) ۱/ط «ةحفص



 ی و 01010

 ردص 2۳

 سيئر يراصنألا يدنسلا دباع دمحم خيشلا ثّدحملا هیقفلا مامإلا - "
 زر

 هتایحل ةلفاح ةمجرت «(ه۱۲۵۷ ت) هرصع يف ةرونملا ةنيدملا ءاملع

 علاوط :يعوسوملا يهقفلا هباتکل ةعّسوم ةيهقف ةساردو «ةيلمعلاو ةيملعلا
 هتنراقم عم (ةطوطخم ةقرو فالآ ةرشع) راتخملا ردلا حرش راونألا

 ءردلل ًاحرش نيرشعو سمخ رکذ عمو «راتخملا ردلل ئرخألا حورشلاب
 .ه۱۲۳) ١/ط تحفص (070) اهل ةيعوضوم ةيهقف ةسارد دقعو

 اذه ةايحل ٌةعّسسوم ةمجرت «(ه174 ت) مس نب مساقلا ديبع وبأ -۷
 «نيملسملا مالعأ ةلسلس يف ةعوبطم «ةيلمعلاو ةيملعلا دهتجملا مامإلا

 :هباتك يف مامإلا اذه هقف نع ريتسجاملا ٍةلاسر ةمدقم يهو ۳۵(۰) مقرب
 ةكمب «ئرقلا مأ ةعماج «ةعبرألا بهاذملاب ًانراقم ثيدحلا بيرغ

 .(ه۱۱۱) ۱/ط ءةحفص )۲٤٤( مرکملا

 دبع خیشلا ةمالعلل مامالا فلخ ةءارقلا ةلأسم نع ماهوألا عقد ۸

 ۲/ط «ص۱۲۵) «قيقحت (ه٩۱۳4 ت) يصمحلا دوسلا نویع رافغلا

 .(ه۱۲۳)

 يف «ّسوم للدم نراقم يهقف ثحب «قالطلا يف نیدلاولا ٌةعاط - ٩
 .«ه۱۲۵) 7/ط تحفص (۸۰) «ةكئاش ةيعامتجا ةلأسم

 يف «عّسوم للدم نراقم يهقف ثحب «هدلو لام دلاولا ذخأ مکح ۰

 (۱۱۰) ؛نیریثک نع اهمکح باغ نیدلاولا رب هقفب لصتت ةجرح لأسم
 ET هم

 :بیذهتو میدقت (ه۱۳۷۲ ت) يركف يلع ذاتسألل «تانبلا ةيبرت - ۱

 «ةقئاش صصقو ؛عتمم بولسأب ؛راغصلل يهيجوت باتک «شادکب دئاس .د.أ



 0 | نس تأ

 oo ققحملل َرَدص

 تحفص (۱6۰) «تانبلا ىلإ ناسحإلا لضف يف ةمدقم عم «ةبذعتسم راعشأو

 .(ه1577١) ٤/ط

 :(مالسلاو ةالصلا هيلع ليعامسإ ٌرْجِح) ةفرشملا ةبعكلا رجح ۲

 .(ها570١) ۲/ط تحفص (۱۵۰) «هماكحأ  هلئاضف  هخيرات

 هقفلا يف ةالصلا ةمامإ) ةمامإلا طورش يف ةمامحلا حدص-۳

 ء(ه57١١ت) يسلبانلا ليعامسإ نب ينغلا دبع خيشلا ةمالعلل «(يفنحلا

 عم «ةحص طرش (۳۲)و «لامک طرش نيرشع اهيف عمج ةديرف و

 ۱/ط ۰(ص۱۲۵) «قیقحت اهلضفو اهطورشو ةعامجلا ةالص نع ةمدقم

 .(ه۱۶۲)

 دبع خیشلا ةمالعلل «غبار نم يئدَملا مارحا يف غباوسلا ملا
 مارحإ زاوج نيبث ةردان ةلاسر .(ه۱۱8۳ت) يسلبانلا ليعامسإ نب ينغلا

 « قیقحت (ةفحجلا) غبار نم وأ «ةفيلحلا يذ نم همكح يف نمو يندملا

 .(«ه۱۲۹) ۱/ تحفص (۸۰)

 عّسوم للدم نراقم يهقف ثحب یامالا مامأ مومأملا ةالص مکح ١

 ةيقب لاوقأ نايب عم «رخآ قيرفد «ةيكلاملا ءاهقف دنع كلذ زاوج نيب

 .(ةمامحلا جمع عم 5 (ه۱۶۲۹) ١/ط تحفص ("0) ءءاهقفلا
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 نيبي ‹ عّسوم 0 نا يهتف 56 «تافرعب فوقولا تقو 5

 «بورغلا لبق تافرع نم فارصنالا مكحو «هتياهنو «فوقولا ءدب نمز

 .(غباوسلا معنلا عم عبط) < ‹ (ه۱۶۲۹) ١/ط تحفص (۵۱)

 نأ دارأ نمل ةجحلا يذ رشع يف را وأ رعشلا داخ مکح ۷

 مالكلا رركتي ةلأسم يف ثحبي ( عّسوم للدم نراقم يهقف ثحب يحضب



 َرَدَص 075

 ١/ط تحفص (۷۳) «ةتس لك نم ةجحلا يذ رشع لوخدب اهنع

 .(غباوسلا ملا عم عبط) «(ه147١)

 «يفنحلا هقفلا يف (ه١77ت) يواحطلا مامإلا رصتخم حرش -۸

 ةثالثو «شادکب دئاس .د.أ قيقحت «(ه١77ت) صاصحلا ركب يبأ مامإلل

 «ئرقلا مأ ةعماج نم ءاروتكدلا ةداهش اهب لين لئاسر هلصأو «نيرخآ ٍةوخإ

 يف ءاج دقو «عبطلل هدادعإو هحیحصتو هقیسنتو الماك هل يتعجارمب

 .(ه۱ ۳ ) ۳/ط «تادلجم ينامث

 دمحأ نیسحلا يبأ مامالل « جو هقفلا يف يروذقلا رصتخم - ۹4

 ةخسن (۱۲) ا دامتعالاب ققُح «(ه۲۸٤ ت) «يرودقلا دمحم نب

 ةحفص لك يفو «ةحفص (40۰) يف ءاج «دلجم يف عوبطم «ةردان ةيطخ

 ٤/ط «ةلأسم (۱۲۰۰۰) هلئاسم ددع نوكيف ءًابيرقت ةلأسم (۳۰)

 .ةحقنم ةعبط «(ه۱۳۹)

 هقفلا يف يرودقلا رصتخمل حرش «باتكلا حرش يف بابللا ٠-

 (ه۱۲۹۸ ت) «يناديملا يميّتْعلا ينغلا دبع خيشلا ةمالعلل «يفنحلا

 رصتخمو بابللا نع ةديرف ةسارد عم «ةردان ةيطخ خسن ةدع یلع ۳4

 ؛تادلجم (۵) يف ءاج دقو ةحفص (050) دلجم يف عقت «يرودقلا

 «قیلعتلا يف ز هدیزم هم ةعبط ها ۳۵) 0/1 ءرمحأو دوسآ نولب

 .حیقنتلا نم دیزم اهیفو .ه۱6۳۹ ةنس ةثلاثلا ةعبطلا اهْيَلَت مث

 دبع خیشلا ةمالعلل «نيدلا ضئارف ةماقال نیدبرملا فاعسإ -۱

 تادابعلا ماكحأ يف ةفيطل ةلاسر ۰۸۱۲۹۸ ت) «يناديملا يميّنُعلا ينغلا

 امك «سوفنلا ةيكزتو «نامیالا ناكرأ يف ٍةفيطل ٍةذبن عم «يفنحلا هقفلا يف



 ر ر ر

 o۷ ققحملل ردص

 خسن ةدع ىلع هقيقحت مت «مالسلا هيلع ليربج انديس ثيدح يف ءاج

 .(ه8415١) ۱ط «ةحفص (۸۰) يف «ةيطخ

 تاكربلا يبأ مامالل يحل بهذملا هقف يف «قئاقدلا زنک -۲

 ققُح «ةدمتعملا نوتملا مهأ نم ء(ه١٠۷ ت) دمحأ نب هللا دبع يسا
 )۷٠١( يف «رللجم يف ٌعوبطم «ةردان ةيطخ خسن تس ئلع دامتعالاب

 هلو هو یاب الو هام و ) فلا نوكيا ةلئانم هدو ف

 «(ه۱:۳۵) ۲/ «ئلاعت هللا همحر ةفينح يبأ بهذملا مامإ لوق الإ

 س هک

 ةسارد «هب یتفملا طباوض يف تالّمأتو «يفنحلا بهذملا نيوكت -

 يبأ مامإلا لاوقأ عومجم وه له ةيحان نم «يفنحلا بهذملا نيوكت نع
 ۱۳۰ يف ثحب ؟هباحصأ لاوقأ عم مأ ءطقف بهذملا بحاص ةفينح

 نم اكلذل عقار ناي عم ءةلأسملا يف ةيفنحلا ءاملع ءارآل عمج هيف .ةحفص

 ةبترل تابثإ هيفو «هنوتمو بهذملا بتك تاهمأ نم ٍددع جهنم نايب لالخ

 يف تالمأت عم .دمحمو فسوی يبآ :مامالا يبحاصل قّلطملا داهتجالا

 مث «(ه۱1۳) ۱/ «اهیف رکذ امو «بهذملا يف هب یتفملا مسرو طباوض

 .ةححصم «(ه۱6۰) ۲/ط اهل

 هللا يضر ةفينح يبآ مظعالا مامالا بهذم يف «یوتفلل راتخملا 4

 نوتملا مهآ دحأ «(ه1۸۳ت) «يلصوملا دومحم نب هللا دبع مامإلل «هنع

 يف «ةیطخ ةخسن ۱۷ ىلع دامتعالاب هقيقحت هقيقحت مت «بهذملا يف ةدمتعملا

 ةسارد عم «مامإلا لوق الا هفّلؤم هيف ٌركذَي دلو قحفص (۵1۰) يف «دلجم
 .(ه۱۳) 7/ط هحورش رکذو هجهنم نعو «هنع



 و 0100

o۸وق ردص  

 ءرامع نب نسح يا مامإلل «حاورألا ةاجنو حاضيإلا رون ۵
 مضي «ةيفنحلا يرخأتم دنع روهشم «دمتعم مهم ٌرصتخم «(ه594١٠ ت)

 ىلع هقيقحت مت «جحلا رخآ ىلإ طقف تادابعلاب ةقلعتملا ةيهقفلا ماكحألا

 (4۱7) يف عقي ءرمحأو دوسأ نولب قرشُم دلجم يف «ةيطخ ةخسن ۳

 ۳/ط اهن مث «قيلعتلا نم ةديزمو ةححصم «(ه575١) 7/ط «ةحفص

 .قيلعتلا يف ةريثك تادايز اهيفو ء(ه479١)

 ىلع طقف ةالصلا ماكحأب صاخ ٌفیطل ٌردان "رصتخم «ريقفلا داز 5

 «هريغ يف اهيلع ٌفوقولا یی ةمهم ةريثك لئاسم هيف «ةيفنحلا ةداسلا بهذم
 حرش ؟ریدقلا حتف» :بحاص ء(ه١85ت) «ماّمِهلا نبا لامكلا مامإلل

 مامهلا نبال ٍةعّسوم E «ةيطخ خسف رش ئلع هقيقحت مت ءةيادهلا

 هتاحيجرت نم هيلع تفقو ام رکذو «داهتجالا ةبتر هغولب نایب اهيفو

 هتارايتخا ركذ كلذكو «يفنحلا هّبهذم اهيف فلاخ يتلا لئاسملاو «ةيهقفلا

 ءاج دقو «ةيفنحلا لوصأ اهيف فلاخ يتلا طابنتسالا ا لوصألا يف

 .(ه575١) ۱ط «ةحفص (۲۰۸) يف عقي «فيطل دلجم يف ًاعوبطم

 رخف مامإلل «(لوصألا ةفرعم ىلإ لوصولا زنک) ٌيوَدْرَبلا لوصأ -۷
 مظعأ نم ؛(ه۸۲ت) «يفنحلا يودربلا دمحم غ رسعلا يبأ مالسإلا

 ةلدألا هِدْرَسِب زاتمي «يفنحلا بهذملا ئلع هقفلا لوصأ ملع يف مالسإلا بیک
 دقو «ةريثك ٍةيهقف عورف ىلع اهل تاقيبطت عم «ماكحألا طابنتسا دعاوق ئلع

 لوصأ ثيداحأ جيرخت :هعم عبطو ةسيفن قيطخ مس ٍرثَع ىلع ققح
 جيرخت طْبَر عم ء(ه۸۷۹ت) «يفنحلا اَعُيوُلُطَف نب مساق مامإلل «يودزبلا

 يف «رلحاو رللجم يف ًاعم نيباتكلا ٍلْمَش عْمَج متو «هعضوم يف ثيدح لک



. ۶ 000 

 0۳4 ۳ ردص

 .(ه۱6۳۷) ۲/ط اهْتَلَتو ه۱۶۳۹۱/۱ط ةحفص ۲

 نب مساق ةمالعلا مامولل «يودربلا لوصأ شیداحآ جیرخت -۸

 ثیداحالا حیرخت بک نم سيفن "باتک وهو .(ه۸۷۹ت) «اغبولطق
 وو و 5

 «هتمامإ عم يودزبلا ىلع هة ةقيفد ا نم هفلؤم هلخي ملو «راثالاو

 طب ةخسن یلع ققح دقو «هايانث يف اه اور ةيلوص ۽ تادافاو

 لوصأ لفسأب ٌعوبطم «هذيملتل هب هئزاجاو هطخ اهيلع ئرخأو «فلؤملا

 .دحاو دلجم ىف «يودزبلا

 يبآ مامحلل .(ه ۲۸ تر يرودقلا رصتخم حرش ةرّيثلا ةرهوجلا - ۹

 فر كرابم باتك ۵/۰۰ ت) « نمیلا ديبز نم «دادحلا يلع 37 ركب

 جسنی ي ملو « هلاثمب ملا مس م « هنسح يف ام هرو عطاس «سیفن

 يدتبملا هجاتحی «ینعملا بيرق ةرابعلا لهس «هلاونم یلع جسان

 عب هاهعورفو ةيهقفلا لئاسملاب ءيلم «مهریغو ةيفنحلا نم «يوترحلاو

 هرکذ ت اذه : ملعلا بلاط هل بّرطب امب ةلالدلا هجو نایبو «ةلدألل هركذ

 یلع هقيقحت مت دقو «راصتخاب مهنم لك رظن ةهجو نایبو «ءاهقفلا فالخل

 هلئاسم ریقفتب ةيانعلاو هثیداحآ جیرخت عم ‹ ةيطخ ةخسن رشع عبرآ

 ىف يف ءاج دقو هتاحفص یلعاب يرودقلا رصتخم عضو متو «هعورفو

 .(هاة:؟5؟)١ط «رمحأو دوسأ نولب تادلحم تس

 (ه۳٩۵ ت) يننيغرملا ركب يب نب يلع مامإلل « يرلتملا ةيادب “۳۰

 بک رهشأب قيثولا هطابترال ؛يفنحلا هقفلا يف ةدمتعملا نوتملا مهأ نم

 ذإ «هسفن ينانيغرملل .«ةيادهلا» باتك وهو ءًالوادت اهرثكأو «ةيفنحلا

 نم ٌرصتخم حرش ةيادهلاو «يدتبملا ةيادب» :رصتخمل حرش ؛ةیادهلا»



 و ر  ح

۶:۰ 
 0 ردص

 .ادلجم نینامث يف عقاولا ««يهتنملا ةيافك» :هل میظعلا لفاحلا هحرش

 مامإلل .«ریغصلا عماجلا» نيب «يدتبملا ةيادب» يف فلوملا مَمَج دقو

 دقو «تادایز عم (ه:1:78تد «يرودقلا رصتخماو «(ه۱۸۹ت) دمحم

 هل ٍةميدق ٍةعبط دعب هؤايحإ متو قيطخ خسن ينامث ىلع هقيقحت هقیفحت هلأ رس

 ال امب هيلع قیلعتلاو ی ی يناده ةفرحم

 يف ءاج دقو «هيف هجهنمل نایبو وو باتكلا نع ةسارد عمو نم دب

 اهيفو ةا ةعط ايرق ات «(ه۱)۱۳ط ةحفص ۷۱1 يف نل

 تو یا

 ماملل .فیرشلا يوبنلا ثیدحلا يف بیهرتلاو بيغرتلا رصتخم -۱

 «ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا ريهشلا مامإلا هرصتخا ه٥ ٦ت «ي رذنملا

 عم «ةيطخ خس ةدع یلع هقيقحتو هتمدخب ماق دقو ‹ همتی ملو به۸۵۲ت

 وهو «شادکب دئاس .د.آ :هراصتخا لمكأو «هلوصأ يف ثیدح لک ةعجارم

 ؛ءارغلا ةعيرشلا باوبأ فلتخم يف ًاثيدح (۱۲۰۰) مض لرابم میظع بانک

 امو ؛مالسإلا هيف بغر ام بلاغ یلع هلالخ نم فقيل ؛ملسم لك هجاتحي

 «یلاعت هللا ىلإ ايرق ةفيرشلا ثيداحألا: هذه ةمارقب بستکیلو .هنم ردح

 هيلع هللا یلص هللا لوسر اندیسل ًاعابَتاو ةبحم دادزيو ااه يدعو

 مهنع هللا يضر ثيداحألا هذه ةاور ماركلا هباحصأل ًاريدقتو ةدومو «ملسو

 .(ه۱۳۷) ۱/ط «ةحفص 07١ يف «رللجم يف ءاج دقو «نيعمجأ

 .ه١91ت «ميهاربإ نب نیز مّيِجُْت نبال «ةيعرشلا ةسايسلا ماكحأ ۲

 .ريخلاب هللا ممت «عبطلا ديق «ةحفص ۱۲۰ يف يتأي «قيقحت

 يأ نب يلع ينانيغرملا مامإلل ««يدنبملا ةيادب حرش) ةيادهلا ۳



 ردص 5 0١

 اهمظعأو اهمهأو «ةخماشلا ةيفنحلا بتك رهشأ نم ءهه97ت ءركب
 ۹ و 3 2

 ةردان ةسيفن ةيطخ ةخسن نیرشع نم رثکآ ىلع هتمدخو هقیقحت مت ءاهقدأو

 عضو عم «تادلجم ةعبس يف ءاج دقو «ةريثك خس نم تخشنا «ةياغلل

 غلابلا «راثآلاو ثيداحألا جيرخت عمو «ةحفصلا یلعآ يدتبملا ةيادب نتم

 یو «ةریثک یحاون نم باتکلا ةمدخ عمو ا ١٠ وحن اهددع

 ها سس 2 ۳ ی و 1 ١

 توحو 2« ةددعتم بناوج تمض «ةيادهلا نع ةعساو ةسارد هلك كلذ

 جهنم نعو تیادهلا يف هجهنم نع ليوط نایب عم «فلؤملل ةردان ةمجرت

 .اذه ريغو كهیف لالدتسالا

FF FF 9 ا 



 ًالماك ةيادهلا باتكل ّلَمْجُم سرهف

 و مروع 1

 الماك ةيادحلا بال لی سرهف

 لوألا ءزجلا سرهف

 5 قلوس اا هم هردو عین هیت
 ۳۸۳ ةيادهلا باتک ةيادب
 15 ةالصلا باتک ۲۸۷ تاراهطلا باتک

 يناثلا ءزجلا سرهف
 ٥ ةالصلا باتك مامت ىلإ رتولا ةالص باب

 ١5" جحلا باتك ۲۵۲ موصلا باتك ۱۵۳ ةاكزلا باتك

 ۱۳۹ عاضرلا باتک ٥ حاكنلا باتك

 408 ناميألا باتك ۶۰۱ قاتعلا باتك ۱۳۹ قالطلا باتك

 عبارلا ءزجلا سرهف

 ۹۹ ةقرسلا باتک ° دودحلا باتك

 ۳۰۱ طيقللا باتک ۱5۷ ریسلا بانك

 ۳۲۰ قابالا باتک ۳۰۸ ةطقللا باتک

 ۳۳ ةكرشلا باتک ۳۳۹ دوقفملا باتک

 ۳۹۳ عویبلا باتک ۳۹۷ فقولا باتک



 o ًالماك ةيادهلا باتكل ٌلَمْجُم سرهف

 سماخلا ءزجلا سرهف
 ۲ ةلافكلا باتک ٥ فرصلا باتك

 اا يضاقلا بدأ باتك 1 ةلاوحلا باتك

 ۱۹۲ تاداهشلا نع عوجرلا باتك 7 تاداهشلا باتك

 ۲۹۰ یوعدلا باتک ۳۳ ةلاكولا باتک

 ۳۸۵ حلصلا باتک ۳: رارقالا باتک

 0۹ ةعيدولا باتك ۸ ةبراضملا باتك

 ۸٦ ةبهلا باتك ۷٤ ةيراعلا باتك

 سداسلا ءزجلا سرهف

 ۷۹ ۰ بتاكملا باتك 0 تاراجإلا باتك

 ۱۲ هارکالا باتک ۱۳۹ ءالولا باتک

 ۱۹۶  نوذأملا باتک ۱۷ رجحلا باتک

 ۲9۹ ةعفشلا باتک ۳۹ بصغلا باتک

 ۳۵۷  ةعرازملا باتک ۳۱۹ ةمسقلا باتک

 4١8 ةيحضالا باتک ۳۸۲ حئابذلا باتک ۳۷۳ ةاقاسملا باتک

 ۵۲۳ تاوملا ءايحإ باتک 3 ةيهارکلا باتک

 عباسلا ءزجلا سرهف

 ۳۲ دیصلا باتک ° ةبرشألا باتك

 ۱۷۲ ١ تایانجلا باتك ۷۰ نهرلا باتک

 o} لقاعملا باتك 4 تايدلا باتك

 0۰ ئثنخلا باتك 4۸ اياصولا باتك
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